
Rapport fra spontan observasjonskveld 17-18. oktober 2014 

Annonsering: TAF-lista etter lunsj 17. okt., dvs. kort varsel. 

 

Til stede:  Birger Andresen, Jørgen Giorgio Bosoni, Erlend Langsrud, Herman Ranes og Erlend 

Rønnekleiv. 

 

Formål: Visuelle observasjoner i VisObs og fotografering i FotoObs. 

 

Forhold: Klar og rolig luft, vindstille, ca. null grader, litt lys himmelbakgrunn, spesielt mot sør, tidvis 

intenst nordlys i nord, men ikke problem for våre observasjoner. 

 

Oppsummering: Det var ikke ventet stort oppmøte siden det var kort varsel og fredag. Men Erlend R 

og skulle uansett oppover, og vi ville gjerne ha besøk av andre.  Det ble en svært vellykket kveld for 

de som kom. Herman og Jørgen dro hjem litt over midnatt, ErlendL og jeg ca. kl. 01:30. ErlendR la seg 

til å sove i varmabrakka ca. kl. 01:30. Han hadde da satt oppe en sekvens for FotoObs (mål = 

gasståkene IC 1805 og IC 1848) som ville være ferdig ca. kl. 04.  

Detaljer FotoObs: Erlend R, Herman og Jørgen var i ferd med å montere SBIG STL11k kamera på 

106mm refraktoren i FotoObs da jeg ankom kl. 19:50. Erlend L ankom en gang mellom kl. 21 og 22.  

Vi startet med å fotografere med 16 tommer teleskopet med SBIG ST-10 som stod klart fra tidligere. 

Erlend R styrte showet og forklarte prosedyrene og massevis av innstillinger i utallige menyer.  

Første fotomål for AG16 var kulehopen M13 i Herkules, deretter M57 (Ringtåken) i Lyren og til slutt 

stav-galaksen NGC 7479 i Andromeda. Mens PC’en kjørte automatiske fotosesjoner på 25-45 

minutter for de ulike objektene observerte vi visuelt med 14 tommeren i VisObs.   

Litt ut i NGC 7479-sekvensen hørte vi plutselig at monteringa i FotoObs startet en meridian-flip 

(flyttet seg til motsatt side fordi NCG 7479 hadde kommet rett sør). Vi stormet inn i FotoObs fordi 

kameraet på refraktoren var montert slik at det i ugunstige himmelretninger kunne slå borti 

kikkertsøyla. Heldigvis stod galaksen kun i en «nesten kritisk» retning. Det ble derfor ikke nødvendig 

å trykke på «NØDSTOPP-knappen». 

Erlend Ri startet så opp igjen Fotosesjonen for NGC 7479, men bestemte oss raskt for at himmelen 

var litt «grunsete» såpass lavt i sør at vi avbrøt etter 10-15 minutter. Hovedårsaken var vel egentlig at 

vi hadde veldig lyst til å fotografere også med 106mm refraktoren.  

Vi valgte hjerte-tåken (IC 1805) og sjel-tåken (IC 1848) i Kassiopeia. Testbildene var så lovende, 

spesielt med smalbåndfiltre (H-alfa, O-III og S-II), at vi satte i gang en sekvens på ca. 50 minutter med 

enkelt-eksponinger på 4 minutter med smalbåndfiltre og 2 minutter med rødt, blått og grønt filter. 

Etter at denne sekvensen var ferdig, bestemte ErlendR seg for å sette i gang en ny ca. 2,5 timer lang 

sekvens med flere eksponeringer mens han selv forsøkte å få seg en blund på øye i svært kummerlige 

forhold inne i varmebrakka. 

Detaljer VisObs: Etter å ha satt FotoObs på «autopilot» startet vi observasjonen i det visuelle 

observatoriet. Nattsynet ble ofret av og til for å sjekke progresjonen inne i FotoObs, ikke fordi alle 



måtte sjekke dette, men fordi nysgjerrigheten rundt resultatene der rett og slett ble for stor. En 

oppsummering av observasjonene i VisObs i tilnærmet riktig rekkefølge følger: 

• Kulehopene M13, og M92 i Herkules ved 196X forstørrelse. De var meget flotte, på grensen 

til praktfulle for oss som ser skjønnhet i slikt.  

• Den planetariske tåken M57 (ringtåken) i Lyren var også vakker. 

• Himmelens største planetariske tåke M27 (Manualtåken) i Reven. Vi skiftet til 96X og satte 

på O-III filteret siden M27 blir bedre med dette filtrert. Masse strukturer ble sett. Flott. 

• Supernovaresten slørtåken, først den vestre hovedkomponenten NGC 6960, deretter den 

sterkere komponenten NGC 6992 i nordøst. Praktfullt syn med O-III filter. Filamenter og 

«knuter» var strødd utover et område 4-5 ganger så stort som synsfeltet i 96X i nord-sør 

retning og 2-3 feltbredder i øst-vest. Nesten usynlig uten O-III filter. Høy Harry Potter faktor 

på O-III filter for Slørtåken, må jeg si. 

• Galaksen NGC 7479 i Pegasus, mest fordi vi planla å fotografere denne spesielle stav-

spiralgalaksen. «Staven» var svak, men greit synlig. Spiralarmene var vanskelige.  

• Galaksen NGC 7331 i Pegasus. Nok en kandidat til fotografering. Mye sterkere enn NGC 

7479. Egentlig ganske flott.  

• Galaksen M33 i Trianglet. Lav overflatelysstyrke, men veldig stor utstrekning. Greit synlig, 

spiralstrukturen kunne anes. Her skulle man hatt mulighet til å gå ned på forstørrelsen. 

• Dobbelthopen i Perseus (NGC 869 og NGC 884). Et mylder av stjerner i denne åpne 

stjernehopen. Alltid flott. 

• De åpne stjernehopene M36, M37 og M38 på rekke og rad i Kusken. M37 er desidert flottest 

der den fyller mye av synsfeltet med massevis av relativt svake stjerner. En av himmelens 

flotteste åpne hoper i store teleskop ved gode forhold. 

• Galaksen M82 i Store Bjørn. Alltid flott. Masse struktur. En av mine favoritter.  

• Supernovaresten M1 (Krabbetåken) i Tyren. Greit synlig. Ikke veldig mye bedre med O-III 

filter. Noen strukturer var synlige, men den var relativt konturløs. Jeg blir alltid litt skuffet 

når jeg ser på denne. Bildene av den er jo så flotte. 

• Den åpne stjernehopen M35 i Tvillingene. Veldig mange svake stjerner. Meget flott i store 

teleskop, men den krever gode forhold slik som denne natten. 

• Stjernedannelsesområdet M42 (Oriontåken). Gud så vakker selv nær horisonten i sørøst. 

Vær så snill å få perfekte forhold en kveld i januar så alle som vil kan få sett den på en 

observasjonskveld. Jeg minnes fremdeles en utrolig kveld i 2008 eller der omkring. Jeg aner 

ikke hvor lenge jeg så på den den unike natten. Samtidig stod Bjørn Willmann oppi 

Nerskogen å så på den. Han klarte ikke å rive seg løs fra den før kaffekoppen hans var 

bunnfrosset.  Og kaffen var skjenket opp fra termosen rett før han startet observasjonen av 

Oriontåken.  Det finnes ikke noe flottere på himmelen enn Oriontåken i sør med gode 

observasjonsforhold. Tro meg! 

Konklusjon: For en kveld/natt! Jeg er utrolig spent på hva Erlend R får ut av bildene. Jeg kan ikke 

forstå annet enn at det må bli veldig bra. 

Mvh, 

Birger Andresen,  

rapportskriver 


