
Anvisningar för användande av en stjärnkarta

På ASAKs (Astronomiska Sällskapet Aquila i Kristianstads) hemsida på Internet finns en 
månadsguide till Kristianstadstraktens natthimmel (du hittar den genom att klicka på knappen 
"På Himlen" som finns till vänster på hemsidans första sida). I guiden finns allmänna 
upplysningar om vad som kan ses när man tittar upp mot stjärnhimlen. Föreliggande 
anvisningar är främst tänkta att användas för de typer av stjärnkartor som förkommer i den 
guiden. För bästa förståelse av anvisningarna rekommenderas därför att de läses i kombination
med ASAKs månadsguide. ("Aquila" är det latinska namnet på en himlens stjärnbilder som på 
svenska blir "Örnen").

Översiktliga cirkelrunda stjärnkartor

Den mest översiktliga stjärnkartan i ASAKs månadsguide är cirkelrund till formen. Den typen 
av stjärnkarta har ritats för att från en viss plats på jordklotet (i detta fallet Kristianstad) täcka
hela himlen som likt en halvkupa välver sig över den aktuella platsen; dvs från platsens 
horisontnivå (0 m över havsytan) och hela vägen upp till himlens högsta punkt. Kartan är alltid
ritad utan hänsyn till en hinder i form av naturformationer, byggnader eller annat som 
skymmer sikten. Omedelbart under den åsyftade stjärnkartan på hemsidan finns en intressant 
länk som heter "Heavens Above". Om du klickar på den länken kommer du till källan från 
vilken exempelkartan i månadsguiden är hämtad, och där har du möjlighet att ändra till vilken 
datum och klockslag som helst, som du vill utgå från när du studerar himlen från Kristianstads 
horisont!

Den cirkelrunda kartan enl föregående stycke är tänkt att användas för att på översiktligt vis 
identifiera stjärnbilder och planeter som syns på natthimlen. Det allra mesta som lyser på 
natthimlen är stjärnor, men det finns också några ljusprickar som inte är stjärnor utan 
planeter. Det som skiljer stjärnor från planeter är att stjärnorna lyser med eget ljus som de 
själva producerat, medan planeterna bara lyser med reflekterat sken. Det sken som planeterna
reflekterar är solens sken. Planeterna snurrar runt solen liksom jorden, men stjärnorna är inte 
alls bundna till solen. Stjärnorna ligger oerhört långt från solen, medan planeterna med 
astronomiska mått mätt ligger relativt nära solen. Solen är faktiskt också en stjärna. Inklusive 
jorden är det sammanlagt 8 planeter som snurrar runt solen (tidigare uppgavs det finnas 9 
planeter, men Pluto är så liten att den inte längre räknas med bland dessa, utan numera anges
solens planeter bara till 8). När du använder kartan skall du först ställa dig, så att du står vänd
rakt mot ett visst bestämt väderstreck. Efter du gjort det (och är säker på mot vilket 
väderstreck du i huvudsak står vänd) skall du hålla stjärnkartan framför din mage och vrida 
den så att samma väderstreck på kartan ligger närmast mot din kropp, som du i verkligheten 
står med ditt ansikte vänd mot. Står du t ex vänd mot norr, så skall du hålla kartan framför dig
så att N:et på kartan (markerar norr) ligger närmast din kropp. Du kan sedan av kartan utläsa 
vilka stjärnbilder och planeter som finns på natthimlen framför och ovanför dig på det datum 
och det klockslag som kartan gäller för. Ju närmare mitten en stjärna ligger på kartan, desto 
högre upp på natthimlen finns den och de stjärnor som ligger mitt i mitten på kartan ligger i 
verkligheten då rakt ovanför ditt huvud. Den punkten på natthimlen som ligger rakt ovanför 
ditt huvud på himlen kallas för "Zenit " (för att rikta blicken mot Zenit måste du – om du står 
med fötterna på marken - böja huvudet kraftigt tillbaka ). Omvänt gäller att de stjärnor som 
ligger nära kanten på cirkeln ligger lågt ner på himlen. Den runda linje som avgränsar cirkeln i 
ytterkanten markerar horisonten (0 m över havsytan) under vilken du inte kan se någonting. 
Givetvis finns det stjärnor även under horisonten, men de kan inte ses vid den tidpunkt som 
kartan gäller för. Vissa av stjärnorna som vid tidpunkten för ditt observationstillfälle ligger 
under horisonten kan du se om du väntar några timmar, för precis som solen har många 
stjärnor en bestämd tidpunkt när de "går upp". På samma vis har dessa stjärnor också en 
bestämd tidpunkt när de "går ner" dvs försvinner under horisonten och inte längre kan ses 
förrän nästa natt när de på nytt "går upp". Vissa stjärnor går emellertid varken upp eller ner 
utan är uppe dygnet runt, åtminstone under den årstid som det aktuella observationstillfället 
tillhör. Tänk på att på en stjärnkarta är väster och öster omkastade jämfört med en landkarta. 
Detta kan ibland vara svårt att omedelbart ta till sig, men när man utövar praktisk 
stjärnobservation, så inser man att det måste vara så. På stjärnkartor hämtade från Heavens 
Above och som ASAK använder sig av, så står väderstrecken markerade efter de engelska 
förkortningarna; N=Norr (north), W=väster (west), S=Söder (south) och E=Öster (East). Det 



kan underlätta att förstå stjärnkartans väderstreck om du står vänd mot söder och håller upp 
kartan ovanför ditt huvud med kartans söderposition vänd bort från dig (dvs pekande mot 
söder). Man ser då lättare att de på kartan inritade väderstrecken är de rätta och stämmer 
med verkligheten.

En stjärnbild är ett antal stjärnor som bildar ett visst mönster och fått ett bestämt namn. Orion
är ett exempel på sådan stjärnbild (den är en bild som syns tydligt på vinterhimlen, men ligger
under sommaren sett från Kristianstad under horisonten och kan då inte ses därifrån). På 
kartan har för de tydligaste stjärnbilderna ritats heldragna linjer mellan de enskilda stjärnorna 
som tillsammans utgör bilden. Detta är gjort i pedagogiskt syfte för att visa hur stjärnbildens 
konturer ser ut, men i verkligheten när man tittar på natthimlen finns givetvis inte dessa linjer,
utan där finns bara de ingående stjärnorna, och man får själv tänka sig linjerna när man 
försöker leta upp stjärnbilden på natthimlen.

Stjärnbildernas namn har ofta en mycket lång historia bakåt i tiden och syftar många gånger 
på djur, personer eller andra företeelser från olika folks – i synnerhet grekernas – antika 
gudasagor. I allmänhet kan man inte av streckfigurerna direkt se någon likhet med det objekt 
som namnet syftar på, vilket beror på att stjärnorna som formar streckfiguren bara är 
referenspunkter i en fullständig bild av det objekt som de som en gång namngav bilden tyckte 
sig se på natthimlen. Sålunda är t ex Orion en stor jägare i den grekiska mytologin och 
referensstjärnorna för honom markerar hans huvud, axlar, midja (i form av ett bälte/livrem), 
högra knä samt vänstra fot (som han lyfter upp en bit). Referensstjärnan för Orions högra axel
heter Betelgeuse (lyser med en orange/röd färg)och är en mycket ljusstark stjärna och 
referensstjärnan för Orions vänstra fot heter Rigel, som också är en mycket ljusstark stjärna 
sig (lyser med intensivt vitt sken). Resten av Orions kropp utanför referensstjärnorna inkl 
anletsdragen får sedan betraktaren själv föreställa sig. Detta var antagligen inte särskilt svårt 
för antikens folk, som var bekanta med sina gudsagor på ett helt annat sätt än vi moderna 
människor, där nästan ingen längre känner till sagorna, och än mindre hur de olika 
sagogestalterna egentligen såg ut. På gamla historiska stjärnkartor kan man emellertid väldigt 
ofta se hela bilden av objektet inritad. Om man har tillgång till ett astronomiskt dataprogram t 
ex Starry Night eller Stellarium ingår i allmänhet även möjlighet att valfritt på dataskärmen 
beställa fram stjärnbilden även i helfigur, och inte bara som streckfigur. Stellarium är ett 
dataprogram som gratis kan hämtas på Internet och laddas ner på din dator.

När en fackastronom talar om stjärnbilder syftar han dock inte bara på den del av himlen som 
upptas av streckfiguren utan även på en viss del av himlen som omger streckfiguren. Enbart 
streckfigurerna täcker nämligen inte alla delar av himlen och astronomerna behöver - om de 
överhuvudtaget använder stjärnbilder vid beskrivning av var på himlen ett visst fenomen 
uppträder - ha hela himlen intäkt i väldefinierade ytor, så ingen del blir namnlös och då inte 
kan hänvisas till. Astronomernas indelning av himlen i stjärnbilder ser därför ut som ett enda 
stort puzzel med de olika stjärnbilderna som oregelbundna puzzlebitar, där en del av varje bit 
också omfattar stjärnbildens streckfigur. Det skall dock framhållas att astronomerna vid 
beskrivning av stjärnhimlen inte enbart har tillgång till stjärnbilder som beskrivningsmedel, 
utan använder sig också av mera exakta koordinatsystem av olika slag, varav ett direkt 
anknyter till indelning av jordklotet i longituder (längdgrader) och latituder (breddgrader). På 
den cirkelrunda översiktskartan är inte puzzlebitarna inritade, men på detaljkartorna (se nästa 
avsnitt) är de ofta markerade.

Polstjärnan är en stjärna som är bland de första som man gärna försöker hitta när man vill 
studera natthimlen, för det är en mycket speciell stjärna genom att den alltid ligger still på 
exakt samma plats på himlavalvet. Polstjärnan finns i stjärnbilden "Ursa Minor" ("Ursa Minor" 
är latin, vilket översatt till svenska betyder "Lilla Björnen"). "Lilla björnen" kan liknas vid en 
mindre kopia av den välkända bilden "Karlavagnen", och Polstjärnan är den stjärna som ligger 
längst ut på skakeln i denna miniatyrbild av Karlavagnen. Om du har svårt att hitta Polstjärnan
på natthimlen (stjärnbilden "Ursa Minor" är nämligen jämfört med Karlavagnen tämligen 
ljussvag), så kan det underlätta om du tänker dig en linje dragen genom de två bakersta 
stjärnorna i "Karlavagnen" ( latinskt namn "Ursa Major", som egentligen betyder "Stora 
Björnen", men de flesta svenskar använder namnet "Karlavagnen") och sedan fortsätter att dra
ut den linjen på natthimlen tills du kommer till den första nya stjärna som linjen träffar. Det är 
då Polstjärnan som linjen träffat (linjen träffar tyvärr inte exakt, men ganska nära). På den 
runda stjärnkartan på ASAK:s hemsida är Polaris utsatt (Polaris är det latinska namnet för 



Polstjärnan), och där kan du öva dig på från vilken stjärna du skall utgå, när du skall dra ett 
rakt streck genom de två bakersta stjärnorna i Karlavagnen fram till Polstjärnan. På Heavens 
Above-kartan, som ASAK länkar till, finns i originalskicket inte Polaris utsatt - och för övrigt 
inga andra individuella stjärnnamn heller - utan den kartan är en renodlad karta för enbart 
stjärnbilder. Många av stjärnbilderna har dessutom bara markerats med sina namn utan 
streckfigur pga att stjärnorna ansetts alltför svaga för att ge en tydlig stjärnbild. På grund av 
dess betydelse har ASAK emellertid före kartans publicering på ASAKs hemsida genom egen 
redigering lagt till namnet Polaris. Länken till Heavens Above-kartan leder sålunda fram till en 
stjärnkarta av mycket enkelt slag.

Polstjärnan är visserligen en tämligen ljussvag stjärna (magnitud +2; beträffande 
magnitudbegreppet se avsnittet om detaljkartor längre fram), men den är å andra sidan också 
tämligen ensam inom det område på natthimlen där den befinner sig, vilket gör att den för de 
flesta ändå är ganska lätt att hitta. (Detta om att vara ensam inom ett område är ett ganska 
så unikt kännetecken för Polstjärnan, för i allmänhet ligger stjärnorna så tätt, att man lätt kan 
bli osäker om på vilken stjärna man egentligen tittar). Det fina med Polstjärnan är att när man
hittat den, så är man därmed också indirekt klar över i vilken riktning väderstrecken sträcker 
sig från den plats där man befinner sig, för när man tittar på Polstjärnan , så tittar man alltid 
rakt mot norr (markerat med ett N på kartan).

Anledningen till att Polstjärnan tycks ligga alldeles still på samma plats, medan himlens alla 
övriga objekt under nattens timmar vrider sig runt denna stjärna som en karusell är, att om 
man tänker sig att dra ut norra spetsen av jordens rotationsaxel i en obruten linje rakt ut i 
världsrymden, så skulle den hamna nästan mitt på Polstjärnan. Den enda rörelse som himlens 
alla stjärnor uppvisar är just denna att de sakta under nattens timmar vrider sig runt 
Polstjärnan , men i denna karusellrörelse behåller de hela tiden sina inbördes positioner. 
Anledningen till detta är att stjärnorna ligger på så kolossalt långt avstånd från oss på jorden, 
att de under en människas hela livstid inte ändrar sina positioner i förhållande till varandra ett 
enda dugg . Det är det som gör att stjärnbilderna alltid ser likadana ut när än vi tittar på dem, 
och därmed också att det blir meningsfullt att lära sig känna igen dem. (Eftersom stjärnorna i 
verkligheten emellertid inte ligger still i världsrymden utan hela tiden rör sig, så kommer efter 
mycket långa tidsintervaller stjärnbilderna att - även sedda från jorden - ändra sitt utseende, 
så framtida generationer får om många tusen år kanske hitta på sina egna stjärnbilder).

Stjärnbilderna lyser olika starkt. På Heaven Aboves stjärnkarta är de starkaste markerade med
streckfigurer, men endast om hela bilden är synlig vid den tidpunkt kartan avser är dess namn 
också utsatt. För en del stjärnbilder är dock bara de tydligaste delarna av bilden markerade 
med streck. De stjärnbilder som ligger inom det område på himlen som kartan täcker, men 
som bara markerats med sina namn och ingen streckfigur alls har blivit behandlade så 
eftersom de inte till någon del bedömts tillräckligt tydliga för att markeras med streck. På 
kartan har de enskilda stjärnorna markerats som punkter och ibland små fyrkanter. De 
starkast lysande har markerats med stora punkter. De näst starkaste med små fyrkanter och 
övriga på kartan upptagna med små punkter. Det skall framhållas att även de med små 
punkter trots allt ändå tillhör de mera ljusstarka bland himlens alla stjärnor, för det är endast 
ett fåtal som överhuvudtaget markerats på kartan.

Att lära sig hitta stjärnbilderna underlättar alla andra observationer av himlens olika objekt 
man eventuellt vill göra, för vid positionsbestämning av intressanta himlafenomen refereras 
det så gott som alltid till i vilken stjärnbild fenomenen man vill beskriva och berätta om 
återfinns. Tänk på när du letar på natthimlen att stjärnbilderna som på kartan är ritade som 
tämligen små streckfigurer i verkligheten när du tittar på natthimlen oftast upptar en ganska 
så stor del av denna, (men ibland är de faktiskt ganska så små även på natthimlen). Tänk 
också på att om du inte är van, så måste det helst vara molnfritt för att du någorlunda enkelt 
skall kunna hitta stjärnbilderna. Helst skall det heller inte vara fullmåne, för månen lyser då så 
starkt att det av den anledningen också kan vara svårt att hitta bilderna på natthimlen, 
åtminstone dem som återfinns i närheten av månen. Vidare skall man vid studium av 
natthimlen alltid sträva efter att försöka stå på en så mörk plats som möjligt med så lite ljus 
från glödlampor som möjligt runt omkring sig. Helst skall man sålunda vara långt utanför en 
stad för stadens ljus är en minst lika störande faktor som fullmånens sken när man skall 
försöka hitta något objekt, t ex en stjärnbild, på natthimlen. Vill man särskilt se de stjärnbilder
som ligger lågt ner vid horisontlinjen är det också en fördel om man befinner sig i ett öppet 



landskap med så få hinder till horisontlinjen som möjligt och därför gärna på en höjd i 
landskapet. Strävan vid astronomiska observationer skall sålunda vara att 

1.välja ett tillfälle med så lite moln och månsken som möjligt
2.befinna sig på ett ställe som

•är så mörkt som möjligt
•är så högt beläget som möjligt
•har så fri sikt som möjligt i alla väderstreck

Undantaget från ovanstående tumregler är om det bara är månen man vill studera. Då kvittar 
det i stort sett var man befinner sig. Bara månen har tillräcklig höjd över horisonten och 
molnen inte är alltför tjocka, så kan månen studeras i princip från vilken plats som helst. Tänk 
bara på att det är en fördel om man använder teleskop att man har ett månfilter, för annars 
blir månen lätt så ljus i teleskopet att man har svårt att se några detaljer typ månens kratrar. 
Bäst förutsättningar att studera månlandskapet med hjälp av fältkikare eller teleskop är när 
det är halvmåne och sämst när det är fullmåne.

För att man med blotta ögat skall kunna se planeter och stjärnor måste det sålunda vara 
mörkt, men hur mörkt behöver det vara? För vissa av planeterna kan det ibland räcka med att 
solen är på väg att gå ner, men för att se stjärnor räcker inte detta utan då måste solen hinna 
ner ytterligare en bit under horisonten. När det gäller mörker finns det inom astronomin fyra 
nivåer med följande beteckningar från svagaste till starkaste mörker; borgerlig 
skymning/gryning , nautisk skymning/gryning, astronomisk skymning/gryning och astronomisk
natt med definitioner enl följande:

A. Skymning/nattmörker 

1.Borgerlig skymning börjar vid solnedgången och slutar när solen är 6° under 
horisonten. Under denna period kan med blotta ögat bara någon enstaka planet ses 
ibland.
2.Nautisk skymning börjar när solen befinner sig 6° under horisonten och slutar när den
är 12° under. Under denna period börjar successivt allt fler av de ljusstarka stjärnorna 
framträda och bli möjliga att observera med blotta ögat.
3.Astronomisk skymning börjar när solen befinner sig 12° under horisonten och slutar 
när den är 18° under. Under denna period börjar successivt allt fler av stjärnbilderna 
kunna ses med blotta ögat.
4.Astronomisk natt råder så länge solen - efter skymningsfaserna och resten av natten 
- är minst 18° under horisonten. Under denna period är himlen helt mörk och blir inte 
mörkare när solen kommer mer än 18° under horisonten än vad den är när solen 
befinner sig 18° under. För en amatörastronom upplevs himlen dock i allmänhet som 
helt mörk vid lägen mer än 15° under horisonten för solen.

B. Gryning 

1.Astronomisk gryning börjar när solen vid nattens slut befinner sig 18° under 
horisonten och slutar när den är 12° under. Under denna period börjar successivt allt 
fler av stjärnbilderna blekna bort och kan inte längre ses för blotta ögat.
2.Nautisk gryning börjar när solen vid nattens slut befinner sig 12° under horisonten 
och slutar när den är 6° under. Under denna period kan stjärnbilderna inte längre ses 
med blotta ögat och även de ljusstarkaste stjärnorna bleknar successivt bort.
3.Borgerlig gryning råder när solen passerat ovanstående två gryningsfaser - och 
sålunda kommit upp till 6° under horisonten - och fram till soluppgången. Under denna 
period kan med blotta ögat bara någon enstaka planet ses ibland.

För att avgöra när de olika graderna av mörker råder hänvisas till en hemsida på Internet som 
heter Astroalma. En länk till den hemsidan finns i slutet av den månadsguide från ASAK som 
berättats om i första stycket av dessa anvisningar.

Förutom de skillnader som i inledningen av detta avsnitt angivits mellan stjärnor och planeter 
skiljer sig planeterna från stjärnorna också på så vis att deras position på himlen i förhållande 
både till varandra och till stjärnorna ändras över tiden. Under kortare tidsperioder, som några 
dagar eller så, ändras i allmänhet deras position inte särskilt mycket, men sett över längre 
tidsperioder, som över en vecka eller månad, ändras deras position på ett märkbart sätt. I 
gamla tider kallades därför planeterna för "vandringsstjärnor". Det var innan man förstod att 



de var planeter och inte stjärnor.

När man vill lära sig känna igen och hitta stjärnbilderna rekommenderas att man i första hand 
lär sig följande sju:

Svenskt
namn

Latinskt
namn

Fakta

Stora Björnen 
(Karlavagnen)

Ursa Major
Alltid över horisonten. Står i norr på sensommaren och i zenit på 
våren.

Lilla Björnen Ursa Minor
Denna stjärnbild är viktig därför i den ingår Polstjärnan, som är det
främsta riktmärket vid orientering på natthimlen. Se mera om 
detta i det ovan skrivna. Går aldrig ner.

Cassiopeja Cassiopeia Denna stjärnbild kan liknas vid ett W. Alltid över horisonten; står i 
zenit under den sena hösten och i norr under våren.

Orion Orion

Orion var i de gamla grekiska gudasagorna en jättelik jägare som 
förvandlades till en stjärnbild. Mitt i denna stjärnbild syns tre 
stjärnor som ligger i en rad tätt efter varandra. Bland svenskarna 
kallas dessa tre stjärnor sedan lång tid tillbaka oftast för "de tre 
vise männen", varvid man syftar på de personer som enl Bibeln var
bland de första som uppvaktade och hyllade det nyfödda 
Jesusbarnet när det låg i sin krubba i Betlehem. En annan 
beteckning på dessa tre stjärnor är "Orions bälte" eftersom de 
ligger på den plats där normalt en livrem eller bälte borde sitta om 
man föreställer sig att hela stjärnbilden Orion visar en stiliserad 
bild av en människogestalt. Orion är en typisk vinterstjärnbild, 
synlig från den sena höstnatten till våren.

Svanen Cygnus

Denna stjärnbild står högt upp i söder under sensommaren och kan
liknas vid ett stort kors. Den starka stjärnan Deneb markerar 
toppen på korset. Tillsammans med Vega i Lyran (se nedan) 
befinner sig Deneb lågt över horisonten i norr i slutet av vintern.

Lyran Lyra

Denna stjärnbild är jämfört med de övriga här listade bilderna en 
tämligen liten stjärnbild, som kan vara svår att se i sin helhet, 
eftersom den med undantag för en i bilden ingående stjärna är 
tämligen ljussvag. Den i bilden starkt lysande stjärnan kallas för 
Vega och den är en av himlens allra starkast lysande stjärnor. Lyran
ligger väster ("till höger") om Svanen.

Kusken Auriga

Denna stjärnbild liknar en stor oregelbunden femhörning. Den 
starkast lysande stjärnan i denna stjärnbild heter Capella (C:et 
uttalas som ett K) och det är en av himlens allra starkast lysande 
och mest välkända stjärnor. På vintern står Kusken högt i söder och
på sommaren kan man, åtminstone i södra Sverige, se Capella lysa
tämligen ensam på den ljusa himlen i norr.

Detaljkartor för enskilda stjärnbilder

Förutom den cirkelrunda översiktskartan som ovanstående anvisningar i första hand avsett 
förekommer i ASAKs månadsguide också ofta detaljkartor över enskilda stjärnbilder med 
särskilda markeringar utsatta för de individuella stjärnorna. Nedanstående anvisningarna är 
framförallt avsedda för den typen av stjärnkarta.

När man tittar på en stjärnbild ser man att de i bilden ingående enskilda stjärnorna lyser olika 
starkt. Astronomernas beteckning för ljusstyrkan hos en stjärna är "magnitud". Ju starkare en 
stjärna lyser desto lägre värde på magnituden. En stjärna med magnituden 2 lyser sålunda 
svagare än en stjärna med magnituden 1. De allra starkast lysande stjärnorna har t om 
negativa tal på sitt magnitudvärde. Detta känns ju lite bakvänt med en sådan skala, men så är
det i alla fall. Denna omständighet med stjärnornas olika ljusstyrka har i ett system som kallas
det Bayerska utnyttjats för att sätta individuella beteckningar på stjärnorna och därmed 
relativt enkelt kunna skilja de olika stjärnorna åt. Identiteten för en viss stjärna består enligt 



systemets huvudregel av dels en bokstav från det grekiska alfabetet och dels stjärnbildens 
namn. Nedanstående tabell visar det grekiska alfabetets alla bokstäver med deras namn och 
resp tecken. Bokstäverna är ordnade i ordningsföljd med den första bokstaven i den översta 
rutan i kolumnen längst till vänster och den sista i den nedersta rutan i kolumnen längst till 
höger.

Bokstäverna nr
1-6

Bokstäverna nr 7-
12

Bokstäverna 13-
18

Bokstäverna 19-
24

Alfa α Eta η Ny ν Tau τ

Beta β Theta θ Xi ξ Ypsilon υ

Gamma γ Iota ι Omikron ο Fi φ

Delta δ Kappa κ Pi π Chi χ

Epsilon ε Lambda λ Rho ρ Psi ψ

Zeta ζ My μ Sigma σ Omega ω

Inom en viss stjärnbild har bokstäverna i princip delats ut till de olika stjärnorna så att den 
stjärna inom bilden som har den lägsta magnituden (dvs är starkast lysande sett från jorden) 
fått den första bokstaven i alfabetet som är Alfa (α), den näst starkaste har fått andra 
bokstaven som är Beta (β), den tredje starkaste har fått den tredje bokstaven som är Gamma 
(γ) osv. Systemet är internationellt gångbart, så genom att ange en stjärnas grekiska bokstav 
plus genetivformen av det latinska namnet på den stjärnbild i vilken stjärnan ingår (alternativt 
bildens latinska förkortning), så har stjärnan därmed blivit definierad så entydigt att alla 
astronomer världen över förstår vilken viss stjärna som åsyftas på stjärnhimlen. Detta system 
för att klassificera stjärnor kallas som sagt för det "Bayerska systemet" och namnet kommer 
efter den tyske advokaten och amatörastronomen Johann Bayer (1572-1625) som var 
systemets upphovsman. År 1603 utgav Johan Bayer världens första tryckta stjärnkarta där han
tillämpade sitt system. Det skall framhållas att det i det Bayerska systemet finns undantag 
från huvudregeln med sortering efter stjärnornas ljusstyrka. I t ex Karlavagnen är de grekiska 
bokstäverna för de sju huvudstjärnorna som skapar streckfiguren utlagda i följd allt efter hur 
dessa stjärnor faktiskt råkar ligga då man låter blicken glida längs med vagnens hela siluett, 
dvs efter en helt annan princip. Karlavagnen ser ju ut som en gammaldags skrinda med en 
lång skakel i framdelen och bokstavsbeteckningarna börjar här med de två stjärnor som ligger 
längst bak i vagnen; Alfa till den övre och Beta till den undre av dessa två stjärnor. Sedan 
följer de andra bokstäverna i tur och ordning då man följer vagnens siluett framåt enda till den
stjärna som ligger längst ut i skakeln som alltså tilldelats bokstaven Eta, som ju är nr sju i det 
grekiska alfabetet. Det skall också framhållas att även för stjärnbilder där principen om 
ljusstyrka gäller är det inte alltid så att principen är helt strikt, utan mindre omkastningar av 
bokstävernas ordningsföljd förekommer relativt ofta. Sålunda kan det t ex mycket väl hända 
att stjärnan med lägsta magnituden i en stjärnbild av någon anledning ändå bara fått 
bokstaven Beta, medan den näst starkaste tilldelats Alfabokstaven, men både Alfa och Beta 
indikerar ju att det rör sig om stjärnbildens ljusaste stjärnor, så principen om tilldelning av 
bokstav från grekiska alfabetet i ordning efter fallande ljusstyrka finns där ju även i dessa fall. 
Anledningen till avvikelserna från den helt strikta tillämpningen beror sannolikt på att en 
stjärnas ljusstyrka sedd från jorden i grunden ju är en subjektiv upplevelse, och om det rör sig
om små skillnader i ljusstyrka mellan två stjärnor, så är det ju lätt hänt för en enskild person –
som i detta fall med Johan Bayer - att göra en skattning av ljusstyrkan, som i efterhand visat 
sig avvika något från det värde som stjärnan officiellt tilldelats idag, och som framkommit som
ett medelvärde efter att ett stort antal observatörer gjort skattningar av ljusstyrkan.

Med hjälp av ovanstående tabell för det grekiska alfabetet kan man konstatera att en enskild 
stjärna som är markerad med bokstaven κ (κ) tilldelats den tionde bokstaven i alfabetet, och 
därmed torde vara tämligen ljussvag med hög magnitud från jorden sett. Vissa stjärnbilder 
innehåller så många stjärnor inom sitt totala puzzlebitsområde på himlen, att grekiska 
alfabetet inte räckt till, utan då har i det Bayerska systemet även de små bokstäverna i det 
latinska alfabetet från a-z tillgripits för identifikationen. Det Bayerska systemet är dock inte 
heltäckande för alla himlens synliga stjärnor. Det finns sålunda stjärnor som kan ses för blotta 
ögat men ändå saknar beteckning enligt det Bayerska systemet.



Vid sidan om det Bayerska systemet finns det även andra system för att identifiera enskilda 
stjärnor, men det Bayerska är det mest använda. De allra starkast lysande stjärnorna på 
himlen behöver dock inte någon beteckning alls, varken från det Bayerska eller från något 
annat systemet för att bli identifierade – även om dessa ändå i allmänhet också har sådana - 
utan de äger på samma sätt som stjärnbilderna ett alldeles eget namn, och dessa är ofta av 
urgammalt datum. Exempel på sådana stjärnor är de tidigare nämnda Betelgeuse och Rigel i 
Orion.

Inom astronomin är som tidigare angivits magnitud ett mått på ljusstyrkan hos en stjärna eller
annat astronomiskt objekt, men ordet har faktiskt två distinkta betydelser – "skenbar 
magnitud" och "absolut magnitud". Med skenbar magnitud avses den ljusstyrka hos en stjärna 
som vi upplever när vi från jorden betraktar den aktuella stjärnan på himlen, och det är i 
praktiken alltid den ljusstyrkan vi menar när vi pratar om magnitud, medan absolut magnitud 
är något helt annat. Nedan följer en länk till Wikipedia där den intresserade kan hitta 
information om skillnaden mellan de två begreppen. 

Skenbar magnitud

Lars-Bertil Düring 2009

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skenbar_magnitud
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