
Att tänka på när man observerar

När man väl är ute och observerar är det mycket som ska stämma, och ett första tips är att 
planera sina observationer så man inte famlar i mörkret när man väl kommit ut.

Den här artikeln är helt enkelt en samling goda råd baserade på ett års observerande.

•Varma kläder
Man blir snabbt kall av att stå stilla så man kan egentligen inte ta för mycket kläder på sig. 
Långkalsonger är snarare regel än undantag större delen av säsongen - och då talar vi om södra 
Sverige.
•Ficklampa med rött ljus
Ska man titta bland kartor och anteckningar behöver man en ljuskälla som inte förstör 
mörkerseendet alltför mycket.
•Undvik att titta mot ljuskällor
Har man gatlampor runt omkring sig bör man skärma av dem med handen. Titta bort om det 
kommer en bil. Om man måste röra sig i ett upplyst område kan man blunda med 
observationsögat.
•Skriv observationsdagbok
Det är alltid trevligt att veta vad man observerat och försöker man beskriva eller rita av vad man 
ser anstränger man sig lite extra.
•Täck över okularen
För att undvika dagg på okularen brukar jag sätta på locken på de okular jag inte använder för 
tillfället.
•Täck över sökaren
När man är klar med sökaren bör man sätta fast locket för objektivet, annars immar sökaren lätt 
igen.
•Undvik zenit fuktiga kvällar
Är det fuktigt i luften ska man inte observera mot zenit alltför länge för då kan man få dagg på 
spegeln/linsen.
•Planera observationerna
Ibland kan det vara kul att bara observera de objekt man kommer att tänka på. Speciellt trevligt 
är detta då man har sällskap. Men ska man komma någonstans med sina observationer vill man 
förmodligen hitta nya objekt att observera ibland, och detta gör man lämpligast i god tid innan 
det blir mörkt.
•Planera observationerna 2
Ibland kan det vara idé att planera observationerna i detalj så att man studerar kartan och 
bestämmer sig för i vilken ordning man vill observera objekten. Ett sådant tillfälle kan vara om 
man ska galaxhoppa i Virgohopen.

•"Den finska sidan"
Ibland kan man vara lite osäker på om man har verkligen hittat rätt objekt. Då kan det vara bra 
att känna till följande sida som innehåller skisser gjorde av amatörer både från Finland och övriga
världen.
Deep Sky Archive
•Ta det lugnt!
När man väl hittat det man söker ska man inte ha för bråttom till nästa objekt utan verkligen 
observera och försöka hitta detaljerna. Därmed inte sagt att man ska lägga ner stora mängder tid
på alla objekt - vissa objekt är inte värda det.
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