
Vägastronomi FAQ 

Hur ska jag förbereda mig?

Det finns ett par steg som är viktiga när man beslutat sig för att bli vägastronom.

- Utrustning
- Träning
- Överlevnad

UTRUSTNING

En normal amatörastronom och astrofotograf har en hel del utrustning. Det är inte bara 
monteringen och teleskopet. Det finns förmodligen en uppsättning okular, barlows, filter, 
kameror, autoguiders och kablar i mångfald. Med denna myriad av utrustning är risken 
stor att en eller flera viktiga komponenter ligger kvar hemma medan amatörastronomen 
sätter upp sina prylar 3 mil ut i naturen. Det är inte alltid man kan ersätta vissa saker 
med en tillfällig lösning på plats. En saknad motvikt kan alltid ersättas av en påse med 
sten, men en viktig kabel är betydligt svårare. Så det är absolut viktigt att packningen 
görs lätt och överskådlig. Det ska räcka med ett ögonkast ner i lådan för att se att 
adapteringen saknas. Ju fler lådor desto större risk att något glöms bort. Få lådor, 
lättöverskådligt innehåll gör att risken att glömma något minimeras.

Tänk på vad du ska använda. Behöver du verkligen alla tolv okularen, två diagonaler, tre 
barlow eller all extra teknik där ute i fält. Minimera det du ska ha med dig. En montering,
guideteleskop, teleskop eller 2-3 teleobjektiv, två okular och kamera. Batteri, stol, kaffe 
och kanelbullar. Mer behövs kanske inte.

En annan sak som är viktig att tänka på är att batterier får starkt reducerad kapacitet vid
kyla. Förvara gärna dina batterier till monteringen skyddat. Gärna i en kylväska som 
omvänt håller värmen när det är kallt. Lägg gärna ett extra varmt lager handduk eller filt 
runt batterierna i kylväskan. Små batterier till kameran bör förvaras i innerficka så att de 
inte kyls av onödigt mycket innan användning. Ha alltid extra fulladdade batterier med 
dig.

TRÄNING

Se till att prova hemma först. Det är lättare att begå misstag på egna tomten än 4 mil ut 
i tjotaflöjten. Träna på att packa upp, skruva ihop, observera, fotografera, packa ner.
Var vägastronom i egna trädgården några gånger innan du åker ut. Då lär du dig av 
eventuella misstag, glömda saker och har möjlighet att skräddarsy hela utrustningen och 
ditt sätt att fungera med den. 
Det är viktigt att kunna fungera med sin utrustning i totalt mörker. Även en stark röd 
lampa dämpar mörkerseendet en smula. 

ÖVERLEVNAD

En kväll långt ute i naturen under stjärnorna ska vara en njutning. Att vara 
amatörastronom i Sverige kan sammanfattas med ett ord. Kyla. De flesta observationer 
görs under den kalla delen av året. Från augusti/september till mars/april. I södra 
Sverige är natt temperaturerna betydligt behagligare än 50 eller 100 mil uppåt landet. 
Det gäller alltså att vara rätt klädd och rätt utrustad.

Se till att vara varmt klädd. Inte uppstoppad, utan varmt klädd i flera lager. Ha varm 
dryck och gott om vätska. Vätskan är viktig för att kunna hålla värmen. Ha med dig lite 
att äta. Choklad är bra eftersom det ger lite extra energi. Ha gärna en stol med dig. Det 
kan vara jobbigt att stå under 4-5 timmar eller mer.
Rör dig, men rör dig rätt. Tänk på att rörelser nära teleskopet kan påverka en exponering



genom att monteringen kan rubbas om du rör dig för nära. Även om du står stilla intill 
teleskopet, så kan monteringen påverkas genom att du växlar tyngdpunkt från det ena 
till det andra benet. Stå ett par meter från teleskopet under exponering. Om ni är flera. 
Gå inte fram till någonannans teleskop och kika om kameran fotograferar. Fråga hellre på
avstånd. 

Vad är roligast med vägastronomi?

Mörkret! Att komma ut till en plats som är så mörk att man inte ser någonting av 
omgivningen utan bara stjärnhimlen och vintergatan mot den mörka horisonten. Se hela 
himlavalvet från horisont till horisont utan något som stör. Att astrofotografera från en 
riktigt mörk himmel är något som egentligen alla astrofotografer borde få prova på . En 
annan sak är naturen. Det är aldrig riktigt tyst. Det finns så mycket ljud från djur runt 
omkring och de kan ibland komma riktigt nära om du är helt ensam. Mörkret, tystnaden 
och närheten till naturen under en gnistrande stjärnhimmel är faktiskt något alldeles 
extra för dem som aldrig upplevt det. 

Vad är svårt rast med vägastronomi?
Det svåraste är att ta steget ur bekvämligheten. Det kan verka svårare än alla polinställ- 
ningar. Att förbereda sig, få med alla saker och träna hemma på att sätta ihop och plocka
ner kan tyckas vara svårt eller nästan helt omöjligt för många. Bara dom som vågar blir 
belönade med en mörk himmel fri från ljusföroreningar. 


