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fRÅN amatörhoriSoNteN

Text och foto: Maria Ehrenberg

i november bestämde jag mig. Jag ska lära mig astrofo-
tografera. Hade länge känt en längtan som jag försökt 
bekämpa men gav nu efter. En bidragande orsak var att 
vi är två medlemmar i Astronomiska Sällskapet Aquila 
Kristianstad som ville. Det är alltid roligt att vara fler. 

En annan orsak var att föreningens ordförande är urduktig 
astrofotograf och lovade bistå med råd. Projektet kallades 
för ”Astrophotography for Dummies!”. För det är det vi är.

Min bakgrund är betraktaren på fotoutställning – att 
analysera bilder kan jag. Att göra dem inte alls. Den andre i 
projektet är skicklig byggare men hade hittills inte betraktat. 

Alla dessa förb-de pinaler!!

Innan vi kom så långt som att försöka ta en bild gällde det 
att ha rätt saker. Hur mycket behövs egentligen? En kame-
ra såklart och min dummiekollega fastnade för en Canon 
400D; jag för en 350D. Ett eller två objektiv naturligtvis. 
Men sedan började det; adapter för att kunna fotografera 
via teleskopet, fjärrutlösare, någon form av fästanord-
ning för att montera kameran. Och motorer – för min del 
ett äventyr eftersom min montering är av äldre modell. 
Lösningen blev en nygammal montering som hjälpsamma 
krafter i föreningen modifierade. Den nya monteringen 
behövde jag bli van vid; de konstiga sladdarna behövde 
samlas ihop och bevakas (gick lätt med en virknål och 
garn av god kvalitet). 

Batterier behövde införskaffas – och laddas.
Men nu då. Nu var det väl äntligen dags. Trodde jag 

vid jultid. 
Hade inte observerat att vädret varit uselt i flera veckor 

eftersom jag varit upptagen av pinalerna. Lade nu märke 
till att SMHI av besparingsskäl dragit in på solar och 
molnfritt. Veckorna gick och ingen himmel uppenbarade 
sig. Man borde byta hobby. 

Övade mig under tiden på att få ihop kamera med tub. 
Låter enkelt eller hur? Två delar. Trodde jag. Alltså, vad är 
det för ett snille som står för konstruktionen? Man plockar 
isär halva okularenheten på tuben, får en massa skojiga 
lösa delar. Man gör samma operation med kameran och 
därefter börjar leken ”vem tar vem – och varför”. Ibland 
går det bra. Ibland inte alls. Jag är hatad av allt som skall 

skruvas i; gängorna drar ihop; det som skall skruvas skru-
vas inte i eller fastnar retligt på fel ledd och får dras ut med 
övervåld. Och trillar på golvet.

Hatar alltid min dummieskollega extra mycket eftersom 
han inte har några som helst problem med detta. 

Någon intelligent människa har sagt att livet är orättvist. 
När det gäller skruvar finns det inte ett sannare ordspråk.

Intergalaktiska maskar

Utvecklingsavdelningarna på SMHI hade konferens och 
lät vikarier ta hand om verksamheten. Dessa visste inte 
om att fint väder var förbjudet så helt plötsligt – den 7 
februari 2008 – blev det stjärnklart. Vi var många som likt 
de törstande kamelerna i öknen sökte oss till observatoriet. 
Och mitt mål var att ta mitt första astrofoto.

Jaja. 
Jag är i grund och botten en ordningsam människa (öns-

kar som bibliotekarie att få katalogisera universum) men 
när det gäller teleskopet är jag slarvig. Erkännes. Varför skall 
man polinställa när det bara dräller av vackra saker att titta 
på? Och att teleskopet behöver stå i våg har jag inte heller 
brytt mig mycket om. Ungefär är bra. Och balansera tuben 
rätt har jag gjort halvhjärtat – jag kan själv agera motvikt 
om tuben vill ge sig iväg. Och ladda batterier är ju vansin-
nigt tråkigt och när strömmen är slut är den slut. Så länge 
stjärnorna finns och tittar på mig kan jag leva med allt detta 
eftersom noggrannhet stjäl tid från observerandet.

Men se, det går inte alls.
Om man tittar på min första bild av Plejaderna syns det 

tydligt. Nej, de konstiga böljande strecken är inte en ny upp-
täckt av intergalaktiska maskar (det hade man kanske fått 
nobelpris för eller åtminstone blivit anställd som manusför-
fattare till Star Trek) utan bara jag som 1. inte polinställt,  
2. inte balanserat teleskopet ordentligt och 3. batterierna 
håller på att ge upp. Visst ger maskarna ett äckligt intryck 
– har man sett ett antal kalkon-sf-filmer så vet man …

Sedan kan man ha åsikter om att bilden är oskarp och 
fel på andra sätt men den fick mig att inse att jag måste 
börja bli lite ordningsam. Även på fritiden. I alla fall när 
det gäller teleskopet.

Suck.

Astrofoto 
för dummies
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Jäkla batterier …

Samma natt – den genomruggiga – fick jag rådet att 
ställa in mot en ljusstark stjärna för att sedan ta på t.ex. 
Plejaderna. Sagt och gjort. Eller gjort, och gjort. Jag blev 
förskräckt när jag insåg att man inte kan ha glasögon på 
sig, vilket bakslag. Jag har brytningsfel och detta ställer 
till det för mig. 

Å andra sidan är det ju inte lätt att observera med 
glasögon så det var bara att försöka. Skärpan blev bra – vår 
guru kollade – och nu var jag beredd att ta en fullständigt 
bländande bild av Plejaderna. 

Den blev så här:

Ja, vad kan man säga? Batterierna var nyladdade men ky-
lan drog ut musten. Skall man överleva som astrofotografa-
dept gäller det dock att hitta något positivt i allting. Så även 
i denna bild. Kommer ni ihåg de intergalaktiska maskarna 
från första bilden? De är nu uppätna och försvunna i den 
galaktiska myllan. Kvar är fina (ganska) streck som visar att 
jag lyckats balansera och polinställa teleskopet bättre.

Lite glad kan man vara.

Strategi

Har börjat inse att jag måste ha en strategi; en metod att gå ef-
ter. Bland medlemmarna fanns olika åsikter, t.ex. att vi skulle 

iso 800, Exponeringstid 75 s.

Varde (för mycket) ljus!

Redan den 14/2 inträffade nästa fantastiska natt. Jag tog ett 
par komptimmar och körde iväg tidigt till observatoriet. I 
lugn och ro och alldeles för mig själv försökte jag polinstäl-
la, balansera och ställa i våg. Därefter tog jag några bilder 
på månen och den fantastiska känsla jag hade när jag efter 
visst fibblande bara ”kände” och såg att den här bilden 
blir skarp – den var oslagbar. Dessvärre är den för ljus och 
konstrasterna kommer inte fram. Men vad gör det! Inte 
det minsta efter ett antal helt misslyckade bilder!

Och visst är månen vacker? Det borde vi säga och inte 
gnälla för att hon bländar andra objekt.

Skarpt läge

Aldrig får man vara glad. Jag trodde att ställa in skärpan på 
månen var en struntsak, det svåra skulle bli kontrasterna. 
Tur att observationsnätterna nu duggar tätt – det finns så 
mycket att lära. 

Genom att leka med olika exponeringstider – dock all-
tid med ISO 100 – fick jag bättre kontrast. Men var sjutton 
var månen egentligen? Hon försvann ur fokus hela tiden. 
Hur kan det vara lätt en gång och oöverstigligt nästa? Det 
var för övrigt en skum natt, inte kallt men vinden var så 
där ruggigt vedervärdig som den bara kan vara i Skåne och 
jag frös. Kan kanske skylla på det. Eller inte. Men då vill 
jag inte höra det.

iso 100, Exponeringstid 0,04 s.

iso 800, Exponeringstid 30 s.iso 100, exponeringstid 0,�5 s.



44 populär astronoMi   nr � �008

fotografera många olika objekt – för att lära av olika problem. 
Jag kände instinktivt att detta inte var rätt sätt – för mig. Istäl-
let bestämde jag mig för att varje gång ta följande bilder:

1. En på Sirius när jag ställt in skärpan så bra jag kan. Detta 
för att få ett referensexemplar för varje natt. Det är ju utifrån 
denna inställning som de andra objekten sedan fotograferas.

2. Ett antal på Plejaderna, både många korta på 30 s 
och några längre. De kortare vill jag så småningom, när jag 
fått ihop tillräckligt många bra (om tjugo år eller så) föra 
samman till en. Detta, som kallas stackning, för att få fram 
nebulositeten som jag älskar hos Plejaderna.

3. Några på Orionnebulosan – den är ju så vacker i 
färgerna och bör väl ingå i alla adepters samling.

4. Och några på månen. Och arbeta med skärpa och 
kontrast.

Detta för att jag skall kunna se förändringar över tid. 
Och kunna studera skillnader som beror på väder, vind, 
kyla, värme, min dagsform, ljuset från Kristianstad, avsak-
naden av ljus och mycket mera …

Join the dark side!

Efter att ha trallat på ett par gånger med Plejader och Siri-
us i halvtaskigt väder var det äntligen dags för vårt mörka 
ställe. Vilken skillnad! Vi såg tydligt Vintergatan – nästan 
ända ner till horisonten. Orions båge framträdde och man 
var orolig för Plejaderna som bågen var riktad mot. Och 
Haren låg redan död. 

Hit åkte jag i god tid för den här gången tänkte jag göra 
allting rätt. Det hela började med kollimering. En koll 
mot Sirius – både visuellt och foto – visade att det blev 

bra. Jag kollade noga balansen med kamera monterad, 
motordriften kopplades på, allt stod perfekt i våg och då 
började stjärnorna framträda. Av med tub och vikter igen 
och turen hade kommit till polinställningen. Jag lovar att 
jag slet i timmar – kändes det som. Till slut var jag nästan 
nöjd. Kanske hade jag lyckats.

Och vet ni, det hade jag nog. När jag tittar på bilderna 
verkar det mesta ha fungerat. Jag är nöjd. Så här långt. Det 
finns oändligt många bättre bilder av Orion, men det här 
är den första egna jag inte är missnöjd med. Följningen har 
fungera, skärpan är där, färgerna fina. Ännu bättre skulle 
det ju bli med längre exponeringar.

Men till det behövs ett följeteleskop. 
Så det är nästa projekt …

Myrstackar till sommaren

Jaha. Det här med stackning var inte så enkelt att lära sig.  
Jag tittar på programmet (Keith Image Stacker), jag tittar på 
mina bilder och inser att det är en myrstack jag står inför.  
Hmmm … detta kräver övning under ljusa sommarnätter 
när stjärnorna ändå inte är skådningsbara. Samtidigt har nu 
ett guideteleskop materialiserats vid min tub så även den skall 
övas in. Så när höstens stjärnhimmel gnistrar över oss – då 
skall ni få se på bilder!

Ett stort tack till Jonas Carlsson som tålmodigt förkla-
rat och förklarat. Och till Tobias Öhman, min vapendra-
gare i astrofotograferingens första fotspår. 

maria ehreNBerg är amatörastronom, bibliotekarie och medlem i Astronomiska 
Sällskapet Aquila i Kristianstad.

till slut blev det bra: orionnebulosan.


