
 
Solobservation 

Manual, tips och säkerhetsvarningar 

 

Titta ALDRIG på solen med ett teleskop utan att du använder lämpligt 

solfilter!  

Improvisera inte heller med billiga lösningar som man ibland hittar på nätet. 

Tittar du utan lämpligt filter är det högst sannolikt att du permanent skadar 

eller förstör ditt öga! Längre bak i manualen hittar du allt du behöver veta om 

säker observation av solen. 

Säkerhetstips för solobservation: 
• Solfiltret måste alltid monteras framför teleskopets öppning. Filtret får 

INTE monteras i okularet. 

• Kontrollera före användning att solfiltret sitter fast på teleskopet. Filtret 

skall inte kunna blåsa bort eller ramla ner. 

• Finns andra personer närvarande förklara tydligt att de absolut inte får 

montera av filtret. 

• Om ditt teleskop har en sökare måste även denna utrustas med solfilter, 

alternativt kan du montera bort sökaren. 

• Innan du tittar i okularet kan det vara en bra vana att först hålla ett 

papper bakom okularet. Är du nöjd att det inte är för ljust känn med 

handen bakom okularet: det skall inte kännas särskilt varmt. 

• Följer du dessa säkerhetstips är det både säkert och roligt att titta på 

solen. Känner du dig på något vis osäker rekommenderar vi att du 

kontaktar oss! 

 

 



Amatörastronomi handlar inte bara om stjärnhimlen. Även solen, vår närmaste 

stjärna, är ett riktigt spännande objekt där du i motsats till många andra objekt 

på himlen kan se förändringar i dess utseende under ganska kort tid. Med rätt 

utrustning och allmän försiktighet är det både roligt och helt ofarligt att titta 

på solen. Men det är viktigt att du vet precis hur du bär dig åt för att inte göra 

fel och riskera att skada ögonen. I denna manual beskriver vi allt du behöver 

veta för säker, framgångsrik och rolig solobservation. 

 

 

Solobservation i vitt ljus 
Det enklaste och billigaste sättet att studera solen är med ett vitt solfilter. 

Dessa filter dämpar solens ljus tillräckligt mycket så att det blir helt ofarligt att 

titta i teleskopet eller kikaren. Ljuset 

dämpas nästan helt lika i olika färger 

för en neutral eller nästan neutralt 

vit bild. 

Du kan se solfläckar och lite av 

granulationen på solens ”yta.” Då 

solen är mycket aktiv kan det bli 

förändringar från dag till dag och 

ibland till och med från timme till 

timme. 

 

 

 

Solfilm (visuellt och fotografiskt) 

Solfilm monteras framför teleskopets öppning och 

dämpar solljuset så att det är säkert att observera solen. 

Använd endast filter som är designade för ändamålet! 

Filtret monteras så att det sitter fast och inte kan ramla 

ner under observerandet. Låt inte barn titta på solen 

utan hjälp av en vuxen som kan säkerställa att allt är 

som det skall vara. Är du osäker kolla gärna med oss! 



Den vanligaste solfilmen är Baader-Planetarium AstroSolar. Med detta filter är 

det både roligt och säkert att titta på solen. 

Solfilm finns både omonterad och som färdigt filter med filtercell. Köper du 

filmen omonterad kan du bygga en egen filterfattning med enkla verktyg. 

Förslag på hur du kan bygga en filterfattning hittar du på astrosolar.com 

Köper du ett färdigt filter passar det till teleskop med en viss tubdiameter. Det 

går alltså inte att flytta filtret till teleskop med markant större eller mindre 

tubdiameter. 

Obs: när du beställer ett färdigt solfilter är det tubdiametern på teleskopet som 

är relevant, inte optikdiametern! Har du redan ett teleskop kan du mäta 

diametern med en linjal. Har du inte teleskopet än anges ofta diametern i 

produktbeskrivningen. Annars kan du gärna kontakta oss för rådgivning. 

Baader AstroSolar ger en neutral vit bild som dock kan upplevas som aningen 

blått. Ifall färgen stör dig kan du komplettera filtret med ett gult färgfilter i 

okularet. 

Solfilm fungerar bra för visuellt och fotografiskt bruk. För enbart fotografiskt 

bruk finns även en variant på filmen som ger en ljusare bild. Denna variant får 

dock inte användas visuellt. 

Filtret åldras med tiden. Vi rekommenderar att du byter ut filterfilmen ungefär 

vartannat år. 

Säkerhetsåtgärder före varje användning: 

• Kontrollera filtret noga för att leta efter eventuella hål. Ett enkelt och bra 

sätt att göra det är att hålla filtret mellan dig och solen. Skjut filtret upp 

och ner samt höger och vänster och skanna på så vis hela filtrets yta. Hål 

skulle framträda som betydligt ljusare prickar på det viset. Små hål är 

inte farliga men skulle förstöra kontrasten. Stora hål eller sprickor kan 

vara farliga för ögat men är också lätta att upptäcka. 

• Kontrollera att filtret sitter tajt och att filtret inte kan ramla ner från 

teleskopet. 

 

 

http://astrosolar.com/en/


Solfilter i glas 
Förutom solfilm finns även solfilter i glas som monteras framför teleskopets 

öppning. Dessa filter är lika säkra att använda som solfilm förutsatt att glaset 

inte har några sprickor. Den optiska kvaliteten är dock inte lika bra som Baader 

AstroSolar solfilm. 

Säkerhetsåtgärder före varje användning: 

• Kontrollera filtret för sprickor. 

• Kontrollera att filtret sitter fast säkert på teleskopet och att det inte kan 

falla av. 

 

Okular-solfilter 
Vissa enkla teleskop levereras med solfilter som monteras i okularet. Dessa 

filter är inte säkra att använda! Har du ett sådant filter släng det omedelbart! 

 

 

 

 

 

Solobservation i H-alfa 
H-alfa är en särskild ljusfärg där vissa 

detaljer på solen framträder som inte 

går att se med vita solfilter. De främsta 

av dessa detaljer är protuberanser 

(stora gasutbrott som på bilden till 

höger) och flares. Förutom dessa blir 

också granulationen bra mycket 

tydligare än i ett vitt filter. 

Bilden i H-alfa filter är djupt röd (inte gult som på bilden). H-alfa är spännande 

både för solobservationer och för fotografering av solen. Solobservation i H-

alfa kan vara extremt spännande då strukturerna du kan se kan förändras 

snabbt – redan inom några minuter kan du se förändringar. 



Det går absolut INTE att använda H-alfa nebulosafilter som solfilter! 

Förutom H-alfa solfilter finns även andra filter som heter H-alfa eftersom de 

använder samma ljusfärg (H-alfa linjen). Dessa andra filter används för fotografi 

av ljussvaga nebulosor på natthimlen. Eftersom denna typ av filter har en 

mycket större bandbredd släpper de igenom mycket mer ljus. Bilden med ett H-

alfa nebulosafilter ger en alldeles för ljus bild så använder du ett sådant på 

solen är det högst sannolikt att du permanent skadar eller förstör ditt öga! 

 

H-alfa solteleskop 
I vanliga fall köps H-alfa solfilter i färdiga solteleskop. Detta brukar vara 

billigare och smidigare än lösa filter. H-alfa solteleskop är helt specialiserade på 

solen och går inte att använda alls på natten. Men just därför är också 

solteleskop mycket kompaktare än vanliga teleskop och klarar sig ofta på ett 

enkelt fotostativ. 

Säkerhetsåtgärder före varje användning: 

• Kontrollera solteleskopet för att upptäcka eventuella sprickor i 

objektivet. 

• Kontrollera solteleskopet för att upptäcka eventuella sprickor i filtret 

som sitter i okularhållaren eller diagonalspegeln. 

 

H-alfa solfilter 
Istället för hela solteleskop kan du även köpa H-alfa solfilter lösa för att kunna 

använda dem med vanliga teleskop. I praktiken fungerar dessa filter bara bra 

med refraktorer. Spegelteleskop går inte att använda alls och Schmidt-

Cassegrain och Maksutov-teleskop skulle behöva en dyr specialadapter. 

Vanligast är s.k. etalon-solfilter som används av Lunt och Coronado. Filtret 

består av två delar: ett större etalon-filter som monteras framför teleskopets 

öppning och ett mindre blockfilter som monteras i teleskopets fokuserare. 

Dessa två filter måste alltid användas ihop! Varje del för sig medger inte säker 

solobservation. 



Etalon-filtret skruvas in i en adapterring som i sin tur monteras på teleskopets 

dagghuv. Det går att köpa färdiga adapters eller tillverka en egen. I motsats till 

solfilm fungerar dock inte improviserade lösningar. 

Blockfiltret är oftast monterat i en diagonalspegel som du använder istället för 

teleskopets egen diagonal. 

Tyvärr är inte lösa H-alfa solfilter billigare än hela solteleskop utan snarare 

tvärtom. Vi anser därför att solteleskop nästan alltid är ett bättre val. 

 

Säkerhetsåtgärder före varje användning: 

• Kontrollera etalonfiltret för att upptäcka eventuella sprickor. 

• Kontrollera blockfiltret för att upptäcka eventuella sprickor. 

• Kontrollera att båda filtren sitter stabilt på teleskopet och inte kan ramla 

av. 

 


