


 
 
 
 
              Redaktørens ord

Så går et nytt år mot slutten og denne 
gang kan vi se fram til TAFs 10 års jubi-
leum neste år. Det må selvfølgelig feires! 
Vi i styret vil gjerne ha mange gode for-
slag til hvordan det skal skje. En viktig 
ting er hvertfall at foreningen anskaffer et 
nytt stort teleskop med mye utstyr (mer 
om dette inne i bladet). Givergleden til 
andelsordningen har vært over all for-
ventning! Det skal bli spennende å se hva 
det nye teleskopet vil yte.  Så får vi håpe 
at aktiviteten på observatoriet blir mye 
større enn det er nå for tiden med det nye 
teleskopet på plass. 
 
Det er også gjort en stor innsats med 
utbygging på observatoriet, inklusive en 
ny platting med stålsøyler for montering 
av eget utstyr og en standplass for spesielt 
Dobson-monterte teleskoper. Den gamle 
plattingen har også fått et nytt lag terras-
seolje og det er grunnet på reisverket til 
takskinnene. Mer om dette inne i bladet. 
 
2007 har vært et temmelig begivenhetsrikt 
år astronomisk sett. Vi har blant annet hatt 
to spektakulære kometer i år. I begynnel-
sen av januar fikk vi se kometen 
McNaught, som faktisk var så lyssterk at 
den kunne sees på høylys dag!  I slutten 
av oktober blusset kometen Holmes plut-
selig opp og ble en million ganger sterke-
re enn forventet! Den nådde mag. 3 og var 
godt synlig som en ”oppblåst” stjerne uten 
kikkert. Kometen kan fremdeles (10. 
desember) skimtes uten hjelpemidler. Det 
var en svært gunstig måneformørkelse i 
mars, og vi i Trondheim var rimelig hel-
dige med været. Ellers passerte Månen 

foran Saturn hele fem ganger i første 
halvdel av året og også foran Venus på 
dagtid. Sola har i 2007 hatt svært lav 
aktivitet og det kunne gå 14 dager uten 
en eneste solflekk! Det er tydelig at vi er 
i solflekkminimum. 
 
Åtte TAF’ere var på tur til Røros og 
besøkte astronomiforeningen der. Det ble 
et meget hyggelig møte, både under 
stjernehimmelen ute ved Olavsgruva og 
på observatoriet deres, med blant annet 
servering av velsmakende middag (mer i 
bladet). 
 
Når det gjelder medlemsbladet ellers 
denne gang, er det få artikler, flere obser-
vasjonsrapporter og mange bilder og 
illustrasjoner. Jeg vil spesielt framheve 
Per Jonny Bremseths flotte tegninger av 
utviklingen til komet Holmes! 
 
Til slutt, dere får tilgi meg; men jeg ma-
ser igjen om å få flere bidrag til med-
lemsbladet fra dere, og ikke minst forslag 
til temaer som bør tas opp. Bruk e-post, 
adressen står til høyre på denne siden. 
Det er ikke så lett hele tiden å finne på 
hva det bør skrives om og hvem som skal 
oppfordres til å skrive.  
 
Og til aller sist: Bruk julekveldene til å se 
på Mars. Den står svært gunstig til i Jula 
og okkulteres også av Månen tidlig på 
morgenen julaften.  
 
RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT-
ÅR 

Terje Bjerkgård
 

 

Styret i TAF informerer 
Ufattelige 123 500 kroner er nå kommet inn på teleskopkontoen. Teknisk gruppe har 
laget et forslag til innkjøp av hovedteleskop med tilhørende basisutstyr som blir del 1 
av teleskopkjøpet. Denne pakken, som koster ca. 100 000 kroner, behandles på ekst-
raordinær generalforsamling 13. desember. Del 2 bestilles etter ordinær generalfor-
samling i april 2008 da vi vet hvor mye penger som totalt kommer inn. 
 
Nye medlemmer og utmeldinger 
TAF har fått tre nye medlemmer siden sist, mens ett medlem har meldt seg ut. TAF 
har 134 medlemmer pr. 9/12. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 
       Øyvind Johansen, Pål Morten Lein og Arne Torvik. 
 
Styret ønsker alle medlemmer og lesere en riktig god jul og et godt nytt år ! 
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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Kometen 17P/Holmes, rapporter og bilder 
Av Eric Jensen, med flere 
 
Observasjoner av komet 17P/Holmes, høsten 2007 
 
Observasjonene høsten 2007 har vært preget av utbruddet til kometen 17P/Holmes. Den 24. oktober økte 
dens lysstyrke fra mag. 17 med nesten en faktor million! Den hadde blåst av seg et skall av støv og is, 
som reflekterte lyset fra sola. En god del medlemmer i TAF har fulgt denne kometen ganske jevnlig i pe-
rioden oktober-november. Nedenfor beskrives de visuelle inntrykkene av kometens utvikling gjennom 
undertegnedes 15-tommer. Forstørrelsen var i hovedsak 55x og 80x. Birger Andresen tok også mange 
bilder i samme periode, gjennom sin 11-tommers SCT og 70 mm Ranger på samme tid som observasjo-
nene i 15-tommeren. Bengt Erlandsen og Bjørn Willmann har også tatt bilder, mens Per Jonny Bremseth 
har tegnet utviklingen til kometen. 
 
Den 26. oktober var kometen et bemerkelsesverdig syn ved 55x. Såpass tidlig etter utbruddet lignet ikke 
kometen noenting vi hadde sett før, utenom kanskje en svært lys planetarisk tåke. Den var en sirkulær 
skive med gulskjær og en utrolig høy overflatelysstyrke. Skiven var ekstremt skarpt definert mot bak-
grunnen og hadde en punktformig kjerne i sentrum. Ut fra kjernen gikk et lyst, vifteformet parti ut mot 
vest. Sistnevnte befant seg innenfor skiven. Ved 80x så vi også en mørkere ringformet struktur innenfor 
den østre skivekanten. Det ble også observert en svak ytre halo med ca. 2,5x diameteren til skiven. Halo-
en var lettest å se den 26., da kometen var intens. Det påpekes at det var omtrent fullmåne denne kvelden. 

 
Den 29. oktober var kometen blitt større og hadde mindre intensitet. Det varme gulskjæret hadde forsvun-
net. Strukturen var imidlertid den samme: En lys vifte ut fra kjernen, og en mørkere ring mot øst. Dette 
var den siste kvelden at vi visuelt så den ytre svake haloen. 2 eller 3 stjerner ble sett gjennom kometen. 
 
Den 4. november hadde kometen tydelig vokst og hadde dessuten endret struktur i stor grad. Der kometen 
før var en omtrent sirkelformet skive, var nå østre kant veldig skarpt definert mens den vestre var diffus 
og strukket utover. Det var denne diffuse delen som var i ferd med å utgjøre en hale. Dessuten hadde 
kjernepartiet avtatt betydelig i intensitet. Den lysere viften som gikk ut fra kjernen pekte i samme retning 
som "halen". 

  
Kometen slik den så ut 26. oktober. Til venstre foto av Bjørn Willmann, mens tegningen til høyre er gjort 
av Per Jonny Bremseth utfra observasjon i 15-tommeren. 
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Den 13. november hadde kometen utviklet seg videre. (Se tegning av Per Jonny Bremseth på forsiden). 
Kjernen var blitt enda svakere og halen mer utpreget, i den forstand at kometen var mer diffus på vestsi-
den. Fronten mot øst, som buet seg rundt forkanten av hodet var også mer fremtredende. I tillegg var den 
lyse delen som gikk ut fra kjernen blitt mer avlang og pekte i samme retning som endene til den hestesko-
formede fronten. Disse to endene, samt den avlange lyse delen, gav til sammen inntrykket av en gaffel 
med tre spisser. Ved 80x forstørrelse var kometen enorm og lyssterk. Nærmere inspeksjon av den kom-
pakte, svake kjernen syntes å avsløre en smal utstikker av lav kontrast. Denne pekte også i haleretningen. 
Kometen utgjorde en lys bakgrunn som gjorde utstikkeren vanskelig å holde øye på. 

 
 

 
 

Tegninger av Per Jonny Bremset. Til v: 29. oktober, 166x forstørrelse og felt 13 buemin.  
Til h: 9. november, 50x forstørrelse og felt 40 buemin. Begge i 8” SCT f/10. 

  
Over venstre: av Bengt Erlandsen 11. nov. med 
420 mm telelinse f/4. Over høyre: Birger Andre-
sen 13. nov. med 70 mm Televue Ranger f/6.8. 
Nederst høyre: Birger Andresen 17. nov og sam-
me utstyr. Den sterke stjernen i begge Birgers 
bildene er alfa Persei (Mirfak).  

 



6     Corona, 4/2007 - Trondheim Astronomiske Forening 

17. november er siste loggførte observasjon som undertegnede gjorde med 15-tommeren. Kometen hadde 
fått mer til hale. Halen ble bredere utover og forsvant diffust ut i bakgrunnen. Hodet var fortsatt veldefi-
nert i forkanten. Bak fronten var det fortsatt mørkere enn ved kanten, før det igjen lysnet nær kjernen og 
litt videre bak. 
 
Til oppsummering: Kometen endret seg totalt fra den 26. oktober til den 17. november. Den var til å be-
gynne med en intens liten skive, til å bli en diffus, stor og utblåst komet av mer "tradisjonelt" utseende. 
Den ble også verre å se med det blotte øyet mot slutten. 
 

Bakgrunn (av Terje Bjerkgård) 
Komet 17P/Holmes ble oppdaget 6. november 1892 av Edwin Holmes fra England. Gjennom hans 32-cm 
reflektor viste objektet en koma på omtrent 5' og med et lyssterkt kjerneparti i midten. 2-3 netter etterpå 
ble den funnet uavhengig av T. D. Anderson og J. E. Davidson. Deretter ble kometen fulgt nøye og innen 
to uker ble det konstatert at objektet var periodisk. Man mistenkte først at dette kunne dreie seg om en 
gjenoppdagelse av den tapte kometen 3D/Biela men fortsatte observasjoner avkreftet denne hypotesen. 
Baneberegninger viste en periode på 6.9 år og at kometen passerte perihel allerede fem måneder før opp-
dagelsen. Det ble klart at kometen måtte ha oppvist et kraftig oppbluss i lysstyrke kort tid før den ble fun-
net.  
 
Frem til midten av november ble kometen beskrevet som klart synlig uten kikkert. Rapport fra 9. novem-
ber indikerte en total magnitude på omtrent 4 mag. (like lyssterk som den klare delen av M31 like ved). 
Senere ble kometen svakere, 26. november var den fortsatt svakt synlig uten kikkert og i januar 1893 var 
den blitt et utfordrende objekt selv gjennom større teleskoper. 17P ble imidlertid sett i et nytt kraftig ut-
brudd 16. januar 1893 og igjen kunne den sees uten kikkert. Lysstyrken var trolig 5 mag. og med teleskop 
kunne en se en falsk kjerne av 8. mag. som var omgitt av en koma som raskt vokste i utstrekning. Deretter 
avtok lysstyrken gradvis til kometen sist ble sett tidlig i april 1893.  
 
Kometen ble observert fotografisk i 1899 og 1906 da de var nærmest, men var da meget lyssvak (magni-
tude 13 og svakere). Senere ble den ikke observert igjen før i 1964 etter at B. G. Marsden hadde foretatt 
en nøye undersøkelse av kometens bane. Han tok bl.a. hensyn til de ikke ubetydelige gravitasjonelle for-
styrrelsene fra Jupiter noe som har resultert i markerte endringer i såvel kometens omløpstid som perihel-
avstand. Siden 1964 er kometen blitt sett ved hver apparasjon men har hele tiden vært lyssvak. Under 

årets passasje er kometen blitt fulgt visuelt og 
med CCD-utstyr av observatører fra bl.a. Spania 
og Japan og resultatene fram til midnatt 23. okto-
ber gav stort sett magnituder mellom 15 og 17.  
 
Fra 24. oktober 2007 er imidlertid 17P/Holmes 
blitt observert i et svært kraftig oppbluss. Den 
første kjente deteksjonen av dette utbruddet var 
CCD-observasjoner av J. A. Henríquez Santana 
(Tenerife) med en 0.2-m reflektor. Disse viste 
magnitude 8.4 for "kjernen" noen timer etter 
midnatt 24. oktober og at lysstyrken økte med 0.5 
mag. i timen over 6 timer.  
 
Kometen er fremdeles (1. desember) så vidt 
synlig uten kikkert, men komaen begynner å bli 
svakere. Den vil stå svært gunstig til for oss i 
stjernebildet Perseus til langt utpå våren. Det skal 
bli spennende å følge utviklingen utover og se om 
den gradvis forsvinner ut av syne, eller om den 
som i 1893 igjen blusser opp.  
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TAF på besøk hos Røros Astronomiforening 
Av Eric Jensen 
 
Helga 5. til 7. oktober dro 8 medlemmer av TAF til Røros for å møte Røros Astronomiforening (RAF) og 
å utføre observasjoner under meget mørke forhold. Vi fordelte oss i privatbiler, og de som dro på tur var 
Birger Andresen, Brynjar Berg, Terje Bjerkgård, Hans Erlend Eriksen, Bengt Erlandsen, Eric Jensen, 
Herman Ranes og Asle Schei. 
 
Vi hadde leid "Solskinnshytta" som drives av NTNUs forening for bergstudenter. Hytta befinner seg rett 
ved Olavsgruva en mil utenfor Røros sentrum. Vi ankom på fredagskvelden og var heldige med været. 
Luften var svært klar, og Melkeveien strakte seg tydelig over himmelhvelvingen. Grensemagnituden var 
nok rundt 6,5 og iherdige amatørastronomer begynte kjapt å få utstyret ut av bilene. De ble satt opp på 
baksiden av hytta hvor det var en stor og flat standplass på en gammel gruvetipp. Flere kikkerter var med-
brakt, deriblant undertegnedes 15-tommers dobson, Terje Bjerkgårds 8-tommers dobson, Asle Scheis 
ETX-125 og Bengt Erlandsens 80 mm William Optics refraktor. I tillegg hadde Birger med sin Televue 
Ranger og en 7x50 Fujinon prismekikkert, men de kom visst aldri ut av bagasjen, siden det var nok av 
annet utstyr. 

 
Det utviklet seg til å bli en svært 
givende observasjonskveld. Vi så 
svært mange deep-sky objekter 
utover natten. Beskrivelsene ne-
denfor refererer til observasjoner i 
15-tommeren ettersom under-
tegnede hadde ansvar for denne.  
 
Slørtåken i Svanen (Cygnus) ble 
gjentatte ganger besøkt. Ved 55x 
og med OIII-filter var kontrasten 
svært høy. Objektet ble gjenstand 
for mange begeistrede kommen-
tarer! Den smale vestre delen 
begynte i en spiss og ble stadig 
bredere og mer utblåst mot syd. 
Den var delt i to filamenter som 

befant seg lengre fra hverandre jo mer mot syd vi gikk. Østre del av Slørtåken var et par grader unna og 
hadde en helt annen struktur. Den var mye mer uordnet og viste i sine nordre og søndre ender filamenter 
av tåke som gikk på kryss og tvers. Også en tredje, svakere del av Slørtåken ble sett uten problemer. Den-
ne befant seg mellom de sterkere hoveddelene. Bildet over, tatt av Erlend Langsrud ved en annen anled-
ning, viser Slørtåken svakere enn den kunne sees i 15-tommeren.  
 
M27, Dumbell-tåken i Reven (Vulpecula), var et annet høydepunkt. Også her var et OIII-filter til hjelp. 
Ikke bare de delene som utjør manualformen ble sett, men også den svakere tåken mellom disse var ut-
preget. Tåken hadde form som en amerikansk fotball og var tydelig grønn i fargen. Vi observerte også en 
rekke galakser, blant annet M81 og 82 i Store Bjørn (Ursa Major). M82 tålte høy forstørrelse og vi kunne 
se 2-3 støvbånd på tvers av galaksen. M51, ”Whirlpool-galaksen” i Jakthundene (Canes Venatici) viste 
tydelig spiralstruktur, noe også M33, Triangulum-galaksen gjorde.  
 
Foruten TAF-medlemmene, inklusive vår tidligere sekretær i TAF, Kari Stensrud som nå har flyttet til 
Røros, deltok også 5-6 medlemmer fra RAF i observasjonene. Utpå natta fikk vi besøk av noen av hyttas 
øvrige beboere som hadde sittet inne og kost seg med noen flasker rødvin. Vi holdt på i mange timer og 
ga oss først tidlig på morgenen. 
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Det ble sein frokost på lørdag, siden de siste ikke gikk til sengs før klokka halv-fire på morgenen. På da-
gen besøkte mange av oss Røros og opplevde dens særegne arkitektur. De gamle husene til gruvearbeide-

re var usedvanlig små etter dagens 
målestokk, og vitner om et hardt liv 
og annet kosthold enn vi har i Norge 
i dag. 
 
Noen gikk også tur i det særegne 
gruveområdet rundt Olavsgruva og 
Storwartz. Det var nemlig fint klart 
høstvær på formiddagen, men det 
skyet dessverre etter hvert over og 
ble regnvær. Bildet viser den gamle 
taubanen som ble brukt til å frakte 
malm fra Olavsgruva til oppred-
ningsverket på Storwartz.  
 
 

 
 
Om ettermiddagen fikk vi gleden av en omvisning i RAF sitt observatorium, utenfor Hjort-Engan som 
blant annet huser et keramikkverksted og en kafé. Observatoriet, kalt Sjustjerna, huser en Celestron 11-
tommers Schmidt-Cassegrain på en Losmandy G-11 montering og er en elegant konstruert 8-kantet byg-

 

 
 

Leder i Røros Astronomiforening, Pål Henning 
Schjølberg ved C-11 teleskopet i observatoriet.  

Det særegne observatoriet - Sjustjerna 

  
Vi satte stor pris på middagen som bestod av thai-
inspirerte krydrete og hjemmelagde kjøttkaker. 

Se opp for møøøøtende trafikk. En noe særegen 
ekvipasje på veien gjennom Gauldalen. 
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ning. Observatoriet har nettverkstilknytning slik at bilder fra teleskopet kan projiseres på en skjerm i 2. 
etasje i hovedhuset på Hjort-Engan. Dessverre regnet det så vi fikk dessverre ikke sett observatoriet i 
bruk. Imidlertid fikk vi etter omvisningen servert en svært god hjemmelaget middag inne i kaféen. TAF 
sitt bidrag til maten var en nydelig Kvæfjordkake tilberedt av Herman Ranes. Det var en riktig hyggelig, 
sosial opplevelse som vi vil huske godt. Da vi kom tilbake til Solskinnshytta var det fremdeles regnvær så 
vi ble sittende inne med de andre hyttebeboerne som bestod av 5 voksne og fire barn. De var på litteratur-
treff på Røros. Det ble da astro-diskusjon om alt mulig til langt på natt, og Birger viste blant annet bilder 
på PC. På søndag var det å vaske hytta og komme seg hjem.   
 
Ekskursjonen til Røros var vellykket og givende! Det frister absolutt til gjentakelse. Vi i TAF setter stor 
pris på gjestfriheten til Røros-foreningen og håper på snarlig gjenvisitt fra dem. Spesielt hyggelig var det 
også å treffe igjen vår tidligere sekretær Kari Stensrud som flyttet til Røros i fjor.  
 

Om Røros Astronomiforening 
(hentet fra foreningens websider: http://www.astrororos.org/index.php) 

Røros Astronomiforening ble stiftet 8. oktober 1999. Lokale initiativtagere hadde i lang tid hatt en tanke 
om å starte en slik forening, dette fordi interessen for astronomi alltid har vært til stede. I begynnelsen var 
det kun noen få venner som var samlet om en felles interesse, men etter hvert kom det til mange nye med-
lemmer. Røros Astronomiforening har faste møter med diskusjoner om aktuelle fenomener og/eller tema, 
og dersom været tillater utendørsaktivitet, med tilhørende stjernekikking. 

Røros Astronomiforening har etter 
hvert blitt velutstyrt med observa-
torium og stort teleskop. Observa-
toriet befinner seg på Hjort-Engan 
i Galåen sørvest for Røros. 
Hovedteleskopet er en Celestron 
11-tommers Schmidt-Cassegrain 
på en Losmandy G-11 montering. 
Den har påmontert en 70 mm 
Televue Pronto som guide-
teleskop. Observatoriet ble for 
øvrig åpnet 2. september 2006 
med blant annet NAS-leder Knut 
Jørgen Røed Ødegaard som gjest 
og foredragsholder. Foreningen 
har som uttalt målsetning å spre 
interessen for astronomi generelt 
og stjernehimmelen spesielt. Vi 
skal spesielt arbeide målsettet mot 

barn og ungdom. Astronomi er en interesse som passer alle aldersgrupper, og det er enklere å tilrettelegge 
forskjellige aktiviteter når et observatorium nå er på plass. 

Utadrettet så har Røros Astronomiforening tidligere hatt egne programmer på Nea Radio og også en fast 
spalte i avisa Fjell-Ljom. Røros Astronomiforening har også egen hjemmeside på internett:  

http://www.astrororos.org/index.php  
 
Røros Astronomiforening har merket en kraftig oppsving i interesse de siste årene for astronomi. Fore-
ningens medlemstall teller pr. i dag 10-15 medlemmer. Dagens leder i Røros Astronomiforening er Pål 
Henning Schjølberg. 
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Nytt teleskop og utstyr til observatoriet – anbefaling 
fra styret og teknisk gruppe 
Av Erlend Langsrud 
 
Styret har opprettet en teknisk gruppe for å evaluere nytt hovedteleskop med utstyr. Gruppen består av 
Bjørn Willmann, Eric Jensen, Erlend Rønnekleiv og undertegnede. Sammen med styret har vi sydd sam-
men et forslag som skal legges frem for generalforsamlingen i TAF.  
 
Vi har fått inn mer penger enn vi våget å håpe på, og det kan enda komme inn midler fra diverse fond ut-
over våren. Styret anbefaler derfor at vi kjøper inn hovedteleskop med utstyr til totalt kr 100 000,- nå, 
men utsetter ytterligere innkjøp til vi ser hvor mye vi har å rutte med. Ytterligere innkjøp kan være f.eks 
avansert CCD-kamera, APO refraktor eller Hα-solteleskop. 
 
Nedenfor presenterer vi grunnpakken som vi anbefaler å kjøpe inn først. 
 

Teleskopet 
CGE 1400 XLT er selveste flaggskipet til Celestron. Monteringen er av GOTO-typen og har en mengde 
finesser som er nyttige for astrofoto så vel som for visuelle observasjoner. Den optiske kvaliteten i større 
teleskop fra Celestron er kjent for å være meget god. 
 
Med en 14 tommer kan man se nesten alle objektene i NGC-katalogen. Flere galakser vil vise tydelig spi-
ralstruktur. Mange eksotiske kvasarer er synlige, milliarder lysår unna. Man kan se detaljer ned til 1 km 
på månen og se et vell av detaljer på Jupiter og Mars, gitt at forholdene er gode. Mars’ knøttsmå måner, 
Phobos og Deimos, er også innenfor rekkevidde. Pluto kan observeres visuelt. 

 
 

OTA (Only Tube As-
sembly) 

Schmidt Cassegrain. Linseåpning: 
356mm. Brennvidde 3910mm. 
Vekt: 20,4 kg 

Coating XLT multicoating på alle flater. 

Teoretisk oppløsning 0,33 buesekunder 

Visuell grensemagni-
tude 15,3 oppgitt fra leverandøren. 

Montering 
CGE Tysk ekvatorial. Bæreevne angitt 
til 30 kg.  

Drivverk 

Snekkedrev. Bronsetannhjul Ø 
142,8mm 
Servomotor med 0,11” oppløsning 
Tracking-nøyaktighet rapportert til ± 
10” på nyere utgaver. PPEC forbedrer 
nøyaktigheten ytterligere. 

Håndkontroll 
NexStar GOTO. 40 000 objekt i data-
baser. 400 brukerdefinerte. Oppgrader-
bar. Oppgraderbar (Flash) 

Utstyr 
40mm Pløssl okular 
2” diagonal 
50mm søketeleskop. 
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Okularer og filtre 
Okularet er halve teleskopet, og det er deilig å kunne velge fra øverste hylle. Teknisk gruppe anbefaler et 
28 mm okular fra William Optics med høy optisk kvalitet og hele 82° felt. Øyeavstanden er 18 mm, som 
fungerer bra enten man bruker briller eller ikke. 
 

  
 
I tillegg anbefaler vi 14, 20 og 40mm Pentax SMC XW okular. Disse er velegnet for alle typer observa-
sjoner. Skarpheten er førsteklasses over et felt på 70°, uten at man må anstrenge øynene. Sammen med en 
øyeavstand på 20mm, gjør dette at okularene er behagelige å bruke. 
 
Med den okularpakken som er foreslått vil man oppnå forstørrelser fra 98x til 280x. Største felt blir 0,7° 
som gir rikelig plass til hele fullmånen i synsfeltet. Det er også akkurat nok til å skvise inn galakseparet 
M81/M82 . 
 

 
 

Pentax SMC XW okular. 
14, 20 og 40mm 

William optics 
28mm UWAN-okular 

Synsfelt 70 82° 

Coating SMC-multicoating på alle flater FMC-multicoating på alle flater 

Glass ED Glass (Lanthanum) Ukjent 

Antall linser 6-8 Linser i 4-6 grupper 6 Linser i 4 grupper 

Linsekanter Svertede for maksimal kontrast Svertede for maksimal kontrast 

Øyeavstand 20mm  18mm 

Utførelse/finnish 1.25” / 2 ”. Gummiert og vanntett  2”. Vekt 1kg 

 
 
Teknisk gruppe foreslår at vi kjøper et OIII filter og et UHC filter. Disse filtrene 
blokkerer det meste av lyset bortsett fra enkelte frekvenser som sendes ut fra 
emisjonståker. OIII filteret slipper kun gjennom lys fra dobbeltionisert oksygen. Et 
UHC filter vil i tillegg slippe gjennom Hβ lys fra ionisert hydrogen. Filtrene gir 
dramatisk økt kontrast i objekt som for eksempel slørtåken og Nordamerikatåken. 
Hvilket filter som er best avhenger av hvilket objekt man observerer. 
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CCD-kamera 
 
Vi har søkt å finne et kamera som er rimelig, allsidig 
og ikke minst brukervennlig. Det er aktuelt å kjøpe 
et svært avansert CCD-kamera dersom vi får inn nok 
penger til vi bestiller tilleggsustyr våren 2008. 
 
Meades DSI PRO II kameraet og programvaren er 
også velegnet for måne- og planetfotografering så 
vel som dypromsobjekt. 
 
Selve billedbrikken er svart/hvit slik at man må 
fotografere gjennom tre forskjellige fargefilter for å 
få et fargebilde. Dette kan virke noe tungvindt, men 
fordelen er at kameraet er mye mer følsomt enn et 
fargekamera. Man får dessuten muligheten til å bruke spesialfilter. Dette kan være smalbåndsfilter for å 
fotografere den kjemiske sammensetningen av gasståker eller fotometriske filter for nøyaktige, vitenska-
pelige målinger. 
 
Programvaren som følger med tar seg av bias- og darkframe- kalibrering uten at brukeren trenger å gjøre 
noe. Ved å ta en serie korte eksponeringer trenger man ikke engang tenke på guiding eller nøyaktig po-
loppstilling. Programvaren vil automatisk opplinjere bildene og kompensere for feltrotasjon. En enklere 
måte å ta gode galaksebilder kan man knapt tenke seg. 
 
Samtidig gir kameraet muligheter også for mer avanserte brukere. Programvaren har funksjoner for å gjø-
re fotometriske målinger av variable stjerner på en effektiv måte.  
 
DSI PRO II kan brukes som guidekamera dersom man ønsker å bruke et annet kamera til selve fotografe-
ringen. 
 

Deep Sky Imager PRO II™ 

CCD Sensor Monokrom Sony EXview HADT CCD Sensor 

Sensorstørrelse  5.59mm (w) x 4.68mm (h); 752 x 582 billedpunkt á 8.3x8.6 mikron 

Termometer  Innebygget for automatisk Darkframe kalibrering. 

A/D konvertering 16-bit (Stort dynamisk omfang)  

Eksponeringstid 1/10,000 sekund til en time 

Innkapsling Anodisert, støpt aluminium 

PC-tilkobling Høyhastighet USB 2.0 og 1.1  

Filterholder Inneholder RGB-filter som kan byttes ut 

 

Annet utstyr 
For at teleskopet skal være fullt operativt kreves det en del ekstrautstyr. Uten å gå i detaljer på hver enkelt 
ting kan vi nevne dugghette, piggybackfeste, enkelt guideteleskop (80mm akromatisk linseteleskop), 
0.,63x og 0,33x telekompressorer for fotografering samt trådkortokular for guiding og justering av monte-
ringen. 
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Utbygging på observatoriet i 2007 
Av Terje Bjerkgård, Birger Andresen  
 
I høst har det blitt utført en større utbygging på observatoriet på Bratsberg. Det har en god stund vært pla-
ner om å få satt opp permanente søyler for mindre teleskoper ved siden av observatoriebygget. Dette gjør 
at det er mulig for folk å komme med egne teleskoper og sette dem opp på allerede poljusterte montering-
er.  I tillegg har det også vært ønske om å lage en plan og stødig standplass for Dobson-monterte telesko-
per. Dette har fått ennå større aktualitet etter at Eric Jensen kom tilbake til Trondheim med en 15-tommers 
”lysbøtte” etter opphold i Stavanger. 
 
Vi i TAF er veldig glad for den velvilje vi møter hos beboer på gården, Ingrid Rossmo, både til utbyg-
gingen, men også til at vi kan komme på nær sagt alle døgnets tider, for å observere.  
 
Primus motorer bak arbeidet på observatoriet har vært Per Sæterhaug og Bjørn Willmann. Per som er fra 
Autronica Astro-foreningen Galaksen, har vært hovedansvarlig for snekker-arbeidet. Han var også hoved-
arkitekten bak selve observatoriebygget for noen år siden. Per har også vært ansvarlig for muringen av 
søylene og fundamentet under den nye plattingen, sammen med Bjørn. Bjørn har stått for sveising av stål-
søylene som teleskopene skal monteres på. Han har også laget overganger som gjør at forskjellige monte-
ringshoder kan settes på søylene. Ellers har Alf Ivar Oterholm, Asle Schei, Stein Wasbø, Herman Ranes 
og Eric Jensen deltatt, i tillegg til Birger Andresen og Terje Bjerkgård. Birger har for øvrig vært hovedan-
svarlig for opparbeidingen av ”Dobson-åsen”. 
 

 
 

Per Sæterhaug, Birger Andresen og Bjørn Willmann (fra venstre mot høyre) i gang med støping av fun-
damenter til platting. De allerede ferdige betong-fundamentene til søylene kan også sees. Disse er for-
ankret på fjell. 
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Fundamentet til plattingen er 
ferdig. Nå skal bordkledningen 
på plass. Fra venstre Stein 
Wasbø, Per Sæterhaug, Alf 
Ivar Oterholm og Birger And-
resen. 

  

 

”Dobson-åsen”, standplassen 
til Dobson-monterte teleskop 
er ferdig. Det er planert, lagt 
duk med lag av først grus og 
så subbus på toppen som vil gi 
et stabilt underlag. Størrelsen 
på plattingen er 4x3 m, så det 
er plass til hvertfall to telesko-
per samtidig. Plassen har også 
et godt utsyn som bildet viser. 

  

 

De to stålsøylene der ulike 
medbrakte teleskoper monte-
res. Det må lages overganger 
til monteringene til hvert en-
kelt teleskop som skal brukes 
på søylene. Søylen mot sør 
(den som er dekket til med en 
plastsekk) er noe kortere enn 
den andre. Det er laget skjøte-
stykker slik at høyden på søy-
lene kan justeres. Veggene er 
ca. 120cm høye og skjermer 
godt mot vind. Vi har ikke av-
stivet veggene ennå. Et par 
andre ting skal også gjøres før 
vi anser oss for ferdig med den 
nye plattingen. 
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Bessels stjerne – på tur over himmelen 
Av Birger Andresen 
 

Bortsett fra sola, månen, planetene, asteroider, satellitter, meteorer og variable stjerner ser 
stjernehimmelen lik ut år etter år. Men det er kun ved første øyekast. Også stjernene flyt-
ter seg i forhold til hverandre.  

 
Mange har sikkert sett figurer av hvordan Karlsvogna kommer til å se helt annerledes ut om noen titalls 
tusen år jfr. bildet nedenfor.  

 

 
 

Karlsvogna i dag og om 98 000 år fra http://www.fourmilab.ch/yoursky/help/proper.html 
 
Årsaken er at stjernene beveger seg i forhold til hverandre. De relative hastighetene kan være mange ti-
talls km/sekund, men avstandene mellom stjernene er så store at det normalt tar tusenvis av år før vi ser 
vesentlige endringer.  
 
Men for de nærmeste stjernene kan bevegelsen være så stor at vi kan se tydelige endring i posisjonen på 
fotografier tatt med noen års mellomrom. Bessels stjerne, også kjent som 61 Cygni, er en slik stjerne. Den 
er en flott multippel stjerne 11.4 lysår unna oss bestående av seks komponenter, hvorav de to sterkeste 
komponentene har lysstyrke 5.19 mag. og 6.02 mag. Avstanden mellom de to var ca. 31 buesekunder i 
2003.  
 
Min læremester innen astronomi fra min tid på Hamar, Theodor Abrahamsen, tok to bilder av Bessels 
stjerne i 1984 og 1995, mens jeg tok et bilde 11. oktober 2006. Mitt bilde er rotert litt i forhold til bildene 
fra Abrahamsen, og det er i tillegg i en litt annen skala. 
 

  
 
Mitt bilde er tatt med 6 sek. eksponeringstid i primærfokus i 11 tommer f/10 teleskopet på observatoriet i 
Bratsberg. Det er brukt Canon EOS 350D kamera og ISO 800. Det er med vilje brukt kort eksponeringstid 
for å få små stjernepunkter, og derved forhåpentligvis nøyaktigere posisjonsbestemmelse. Bildene til Ab-
rahamsen er tatt på samme måte med samme teleskop mens det stod i Abrahamsens observatorium på 
Hamar, men med vanlig analogt kamera og atskillig lengre eksponeringstid. 
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På bildet nedenfor er posisjonene for 1984 og 1995 plottet inn på mitt bilde. Dette er gjort ved å klippe ut 
to kopier av Bessels stjerne fra mitt bilde og posisjonere disse kopiene så nøyaktig jeg har klart ut fra bil-
dene til Abrahamsen. Her er ikke rotasjonen til dobbeltstjernen tatt hensyn til. Ut fra måling av forflyt-
ningen til Bessels stjerne og avstanden mellom TYC 3168-0590 og TYC 3168-0678 med linjal har jeg 
estimert en egenbevegelse på 5.7"/år ut fra at de to nevnte referansestjernene har en avstand på 94” jfr. 
SkyMap Pro. Dette er ikke så langt unna verdien på 5,28"/år som er oppgitt for Bessels stjerne på 
http://www.rssd.esa.int/Hipparcos/msa-tab8.html og oppgitt egenbevegelse på 4.136" i RA og 3.203" i 
Deklinasjon (= totalt 5.23”/år) jfr. SkyMap Pro. Med flere fotografier i årene som kommer blir sikkert 
estimatet nøyaktigere. 
 

 
 
 

Navn R.A. Dec Mag Egenbev. Stj.bilde  

Barnard's Star 17 57.9 +04.6 9.54 10.27" OPH  

Kapteyn's Star 05 11.2 -44.9 8.81 8.73" PIC  

Groombridge 1830 11 52.7 +37.8 6.45 7.04" UMA  

Lacaille 9352 23 05.4 -35.8 7.33 6.90" PSA  

Cordoba 32416 00 05.0 -37.3 8.96 6.08" SCL  

Ross 619 08 11.9 +08.8 12.5 5.30" CNC  

61 CYG A 21 06.6 +38.7 5.19 5.20" CYG  

61 CYG B 21 06.6 +38.7 6.02 5.20" CYG  

Lalande 21185 11 03.5 +36.0 7.47 4.78" UMA  

Wolf 359 10 56.7 +07.0 13.66 4.71" LEO  

 
Liste over de ti stjernene med størst egenbevegelse fra 

http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/motion/table.html 
 

_____________________________ 
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Nyheter 
 
Fant kilden til kosmisk stråling. 
Kilde: forskning.no 

De mest energirike partiklene i universet sendes ut fra områdene rundt supermassive 
sorte hull, mener forskere. De tror funnet, og forskningen bak det, innleder en helt ny 
æra i astronomien. 

Jorda bombarderes av kosmisk stråling - ekstremt energirike enkeltpartikler. De krasjlander i atmosfæren 
én og én, og hver av dem forvandles til en skur av andre partikler som regner ned over områder på opptil 
40 kvadratkilometer.  

Men hvor kommer disse mystiske partiklene fra?  Tidligere forskning har vist at kosmisk stråling med 
relativt lav energi stammer fra vår egen sol, og at partiklene med middels energi antageligvis blir sendt ut 
av eksploderende stjerner.  

Men hva med den superenergirike strålinga?  Hva med rekordpartikkelen som i 1991 dundret inn i atmo-
sfæren med en energi på 300 milliarder milliarder elektronvolt? Som uten atmosfærens oppbremsende 
effekt kunne brast inn i noen med like stor kraft som hard pælma baseball? 

Etter tiår med spekulasjoner mener forskerne at de kan ha funnet svaret.  Resultatene fra Pierre Auger 
Collaboration – et observasjonssamarbeid mellom 370 forskere fra 17 land – tyder på at de ekstremt 
høyenergetiske partiklene ikke ramler inn fra vilkårlige punkter i rommet, men faktisk ser ut til å stamme 
fra helt spesielle kilder; såkalte aktive galaksekjerner – supermassive sorte hull med ei skive av gass rundt 
seg, i sentrum av en galakse.  

Aktive galaksekjerner blir drevet av de gigantiske sorte hullene, men selve partiklene i den kosmiske strå-
linga kommer fra skyen av gass som sirkler rundt hullene, forklarer Øyvind Grøn, professor i fysikk ved 
Høgskolen i Oslo.  ”Ingenting kan komme ut av et sort hull”, sier han.  

”Strålinga blir til når den spinnende gassen faller inn mot det sorte hullet. Når partiklene i gassen ramler 
innover får de mer bevegelsesenergi, og mer varmeenergi. Dette gjør at temperaturen i gassen blir enorm.  
Den ekstreme temperaturen forvandler gassen til plasma, en tilstand hvor atomene og molekylene blir 
revet litt i stykker og alle partiklene får en elektrisk ladning”. 

”Noen av disse partiklene får til slutt så enorm energi at de klarer å unnslippe dragsuget mot det sorte hul-
let.  De suser i stedet utover i en usannsynlig fart, men fordi partiklene har en elektrisk ladning blir de 
bøyd av i det enorme magnetfeltet som omgir galaksekjernen, og sendt ut i helt bestemte retninger”.  

Og noen ytterst få av dem treffer altså oss, hvis vi skal tro resultatene fra Pierre Auger Collaboration, som 
har registrert slike partikkelkrasj ved Pierre Auger Observatory siden 2004.  

Forskerne har gått igjennom nesten en million målinger av partikler som treffer atmosfæren. De fleste av 
fnuggene har relativt lav energi. Slike partikler har latt seg påvirke så mye av magnetiske felter i verdens-
rommet at det er umulig å si hvor de opprinnelig kom fra.  

Men forskerne har også registrert noen titalls skikkelige dundertreff siden målingene startet. Disse partik-
lene har så mye energi og så høy fart at de har pløyd nærmest upåvirket igjennom rommet helt til de krasj-
landet i atmosfæren på jorda.  Dermed kan man altså se hvor de kom fra.  

Det viste seg at flesteparten av de 27 mest energirike partiklene så ut til å peke rett tilbake til aktive galak-
sekjerner i noen av de nærmeste galaksene. ”I de neste få åra vil dataene våre tillate oss å identifisere den 
nøyaktige kilden for disse kosmiske strålene, og hvordan den akselererer partiklene”, sier nobelprisvinner 
James Cronin fra University of Chicago, som startet prosjektet sammen med Alan Watson fra University 
of Leeds. 

Dette er en ganske sensasjonell oppdagelse på flere måter, mener forskerne. Vi har ikke bare fått ny inn-
sikt i et av universets mysterier, vi har også utviklet et helt nytt redskap for å studere rommet.  ”Dette er 
en fundamental oppdagelse. Tida har kommet for astronomi bygd på kosmisk stråling”, sier Cronin.  
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Professor Øyvind Grøn er enig. ”Da satellittene kom, åpnet det øynene våre for elektromagnetisk stråling 
som ikke trenger igjennom atmosfæren på jorda.  Vi kunne observere gammastråler og røntgenstråler, og 
på den måten få mye informasjon om rommet som vi ikke hadde hatt tilgang til før. Det var som om vi 
fikk et helt nytt sett med øyne. De nye teknikkene for å observere kosmisk stråling er enda et nytt sett 
øyne. Før var målingene så diffuse at det var vanskelig å hente noen informasjon ut av dem, men nå åpner 
det seg et helt nytt vindu til rommet”, sier Grøn.  

”Ettersom vi samler flere data kan vi se på individuelle galakser på en detaljert og helt ny måte. Observa-
toriet vårt produserer et nytt bilde av universet, basert på kosmiske stråler i stedet for lys”, sier Alan Wat-
son i ei pressemelding.   

Dette nye vinduet til rommet er imidlertid verken gratis eller lett å åpne.  De opprinnelige partiklene som 
krasjer inn i atmosfæren forvandler seg øyeblikkelig til en bred skur av andre partikler, som til slutt treffer 
jordoverflata.  Men hvordan måler du egentlig en partikkelskur som sprer seg over et område som kan 
dekke over 40 kvadratkilometer? 

Pierre Auger Observatory i Argentina består av intet mindre enn 1 600 partikkeldetektorer, spredt med 1,5 
kilometers mellomrom over et område på 3 000 kvadratkilometer.  I tillegg har forskerne satt opp 24 spe-
siallagde teleskoper som registrerer glimt av fluoriserende lys som kommer fra partikkelskurene.  Med et 
slikt enormt observatorium kan forskerne fange opp omkring 30 ekstremt energirike krasj i året. Dessuten 
har Pierre Auger Collaboration allerede planer om å konstruere et enda større anlegg i Colorado, for å 
dekke hendelser på den nordlige halvkula.  

”Et anlegg i nord ville la oss se på enda flere galakser og sorte hull, og øke følsomheten til observatoriet. 
Det er enda flere aktive galaksekjerner på den nordlige himmelen enn den sørlige”, sier Giorgio Matthiae 
fra University of Rome.  Dermed ser det ut til at vi bare kan glede oss til flere spennende oppdagelser om 
rommets mysterier i åra som kommer.  

”De første 30 åra på 1900-tallet var fysikkens gullalder, da mange av de grunnleggende fysiske lovene i 
naturen ble oppdaget, og både relativitetsteorien og kvanteteorien ble konstruert.  Men nå, med alle disse 
nye øynene mot universet, tror jeg det er astronomiens tur”, avslutter Øyvind Grøn.  ”Jeg tror faktisk vi er 
så heldige at vi lever i astronomiens gullalder”. 

Eivind Wahl 

 

Chandra har oppdaget en ”kosmisk kanonkule”. 
Kilde: NASAs websider 

Ved hjelp av NASAs røntgenobservatorium Chandra, har noen astronomer oppdaget 
en av de raskeste stjerner man noen gang har sett. Den er en ”kosmisk kanonkule” 
som utfordrer teorier som kan forklare dens enorme hastighet. 

 
Stjernen heter RX J0822-4300, og er en nøytronstjerne som ble skapt i en supernovaeksplosjon i Puppis A 
(Akterstavnen) for 3700 år siden.  Tre Chandraobservasjoner viser tydelig at nøytronstjernen farer av går-
de fra eksplosjonens sentrum med en hastighet på over 4,8 millioner km/t!  Med denne hastigheten vil den 
unnslippe Melkeveien om kun noen millioner år. 
 
Selv om stjernen flytter seg ekstremt raskt, er det ikke enkelt å observere bevegelsen, sier Frank Winkler 
ved Middlebury College i Vermont.  ”Stjernen er så langt unna at den bevegelsen vi ser i løpet av fem år 
tilsvarer mindre enn høyden på bokstavene til en mynt observert på 91 meters avstand. At så små vinkler 
kan måles sier mye om Chandras utrolige oppløsning.” 
 
Dette er ikke første gang astronomene har oppdaget stjerner i denne hastighetsklassen.  Man har tidligere 
observert såkalte ”hyperhastighetsstjerner” som har skutt ut av Melkeveien i hastigheter rundt 1,6 millio-
ner km/t. En vesentlig forskjell mellom disse stjernene og RX J0822-4300 er deres kilde til hastighet.  
Hyperhastighetsstjernene har trolig blitt slynget ut etter interaksjon med supermassive, svarte hull i galak-
sens sentrum, mens nøytronstjerna ble sparket ut av en supernova.  Observasjonsdata fra Chandra antyder 
at eksplosjonen var asymmetrisk på den måten at den slynget nøytronstjerna i en retning og restene etter 
den i motsatt retning. 
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Det er imidlertid ikke enkelt å forklare RX J0822-4300s hastighet selv med sofistikerte eksplosjonsmo-
deller for supernovaer. ”Det er en gåte hvordan naturen kan lage en slik kraftig kanon”, sier Winkler.  
”Hastigheten kan kanskje forklares av en usedvanlig kraftig eksplosjon, men forskerne er fortsatt usikre”. 
 

Eivind Wahl 
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Brevkassen 
 

Spørsmål fra Erlend Rønnekleiv om rødforskyvning 
Birger Andresen fotograferte i august en kvasar med rødforskyvning på z=0.859. Rødforskyvningen var 
ikke særlig synlig på bildet. Var den synlig i virkeligheten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvasaren 3C 454.3 fotografert av Birger 
Andresen natten mellom 22. og 23. august 2007 
med 11” teleskopet i Bratsberg. Bildet er tatt 
med 255 sek. eksponeringstid med Canon EOS 
350D og ISO 800. Kvasaren er den nederste 
komponenten av ”dobbeltstjernen” oppe til 
venstre i bildet. 

 
 

Svar fra Birger Andresen 
Nei, den er blå på bildet og så blå ut også med øyet. Dette bekreftes av samtidige observasjoner rapportert 
av VSNET i Japan 
 

3C 454.3 outburst confirmed 
 
Nakajima-san also confirmed this outburst at V=13.8 on Aug 22. Surprisingly enough, the color 
V-Rc = +0.34 was much bluer than those of recent measurements.  The present "blue" contin-
uum looks like comparable to the intense 2005 outburst (V-Rc about +0.5 in 2005 May) 

 
Sterkt rødforskyvningen betyr nemlig ikke nødvendigvis at objektet ser rødt ut for oss. Den bølgelengden 
vi observerer er riktignok rødere enn den som ble sendt ut jfr. formelen  
 

Observert bølgelengde = Utsendt bølgelengde * (1 + z) 
 
Dette betyr at dersom et tenkt objekt med z=0.859 hadde sendt ut stråling kun i en bølgelengde, nemlig 
85.9% blåere enn det vårt øye oppfatter som rent blått, så ville objektet se knall blå ut for oss. Det er altså 
energifordelingen for objektet i den delen av det elektromagnetiske spekteret som "forskyves" inn i vårt 
synlige område som bestemmer fargen vi oppfatter. Slumper det til å være mest energi i den ultrafiolette 
(eller videre oppover) delen som forskyves til det vårt øye oppfatter som blått, ja så ser det blått ut for oss 
samme hvor rødforskjøvet det er.  
 
Vi kan derimot "se" rødforskyvningen med spektroskop. Spektrallinjene ligger jo 85.9% lengre mot rødt 
(med z = 0.859) enn de ville gjort om objektet var i ro relativt til oss. Det er jo slik rødforskyvning måles. 
 

Birger Andresen 

  



 

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2007      21 

Teleskopets historie 

Av Terje Bjerkgård 
Teleskopet har alltid vært det aller viktigste instrumentet for astronomene for å kunne stude-
re både vårt solsystem og de fjerneste avkroker av vårt Univers. Teleskopet finnes i mange 
forskjellige typer og i denne artikkelen fortelles det om historien bak de mest vanlige typene. 
Men vi må begynne med bestanddelene i teleskopet, nemlig linser og speil. 

 
De første linsene 
Teknikken med å lage linser har vært kjent i flere tusen år. Allerede 1000 år før Kristus polerte egypterne 
berg-krystall (som er glassklar kvarts) og andre halvedelsteiner til linseform som ble brukt i statuer og 
mumier. Meningen var å skape en optisk illusjon med livaktige og spillende øyne. I 423 f.kr. skriver 
Aristophanes om bruk av brennglass i sitt skuespill ”Skyene”: 
 
Strepsiades: ” Har du sett denne steinen hos apotekeren, som er så vakker og gjennomsiktig, og kan ska-
pe ild.  
Sokrates: Mener du brennglasset? 
 
Plinius den eldre (23-79 e.kr.) forteller om runde glassbeholdere fylt med vann som i sola virket som 
brennglass og kunne antenne klær. Han nevner også brennglass av krystall. 
 
I 984 skriver den arabiske matematiker og optiker Ibn Sahl om plano-konvekse og bikonvekse linser og 
om parabolske og ellipsoidale speil i sitt verk ”On burning mirrors and lenses”. Han definerer også som 
den første brytningsloven for lys, en lov som Snellius gjenoppdaget i vesten først i 1621. 
 
I 1021 gjør araberen Ibn al Haytham (også kjent som Alhacen) ferdig sitt 7 binds store verk Book of Op-
tics. Han regnes med rette som optikkens far og får stor betydning for utviklingen av teleskopet. 
 
For noen år siden ble det funnet linseformede biter av bergkrystall i en vikinggrav ved Visby på Gotland. 
Noen var montert i sølv og har nok vært brukt som halskjeder, mens andre kan ha hatt annen bruk. Linse-
ne hadde gode optiske egenskaper. En av dem hadde en diameter på 50 mm, en brennvidde på 22-35 mm 
og en vinkeloppløsning på 25-30 mikrometer. Linsene kan ha vært brukt til forstørrelse ved fint håndar-
beide eller til å lage ild. Noen har også spekulert i om det var deler av et teleskop.  

 
 
Fra det 11. århundre i Europa er såkalte lesesteiner, det vil si forstørrelsesglass som legges rett ned på det 
som skal leses, godt dokumentert og det samme er bruk av brennglass.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linsene fra vikinggraven ved Visby på 
Gotland. De er fra 900-1000 tallet. 
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De første konvekse linsene til å korrigere for langsynthet ble antakelig oppfunnet i Italia seint i det 13. 
eller tidlig i det 14. århundre, mens konkave linser for nærsynthet ble oppfunnet av den tyske kardinal 
Nichola fra Cusa i 1451. Således, fra midten av det 15. århundre var det mulig å oppdage prinsippet for et 
teleskop med en konveks og en konkav linse, men det finnes ingen klar dokumentasjon på at det skjedde 
så tidlig. 
 

Linseteleskopet, refraktoren 
Det finnes dokumenter som antyder at prinsippet bak både linseteleskop og speilteleskop var kjent i Eng-
land seint på 1500-tallet, men det er usikkert om det ble laget teleskoper på den tiden. De første linsetele-
skopene er kjent fra rundt 1608 og ble laget i Nederland. Det er tre personer som nevnes for å ha laget det 
første teleskopet, hvorav Hans Lippershey, en brillemaker fra Middelburg, nok er den som oftest er til-
kjent æren. Teleskopet bestod av en konveks linse som objektiv og en konkav linse som okular, noe som 
gir et rettvendt bilde. 

 
Den nederlandske oppfinnelsen ble raskt populær 
og teleskopet ble snart spredt utover i Europa. I 
mai 1609 fikk Galileo Galilei høre om dette og 
laget raskt sitt eget teleskop, også med en 
konveks og en konkav linse. Han fortalte om sin 
oppfinnelse til blant andre Dogen, som raskt be-
stemte at Galileo skulle få livslang lærerstilling 
ved universitetet i Padova og dobbelt lønn. 
Teleskoptypen ble seinere kjent som Galileisk 
teleskop, til tross for at det kanskje var 
Lippershey som burde hatt æren. 

Prinsippet bak Galileisk teleskop 
 
Galileo brukte tid til å forbedre sitt teleskop og ikke minst økt forstørrelse. Hans første teleskop forstørret 
bare 3x, mens han til slutt laget et som forstørret 33x. Med det oppdaget han Jupiters fire store måner, 
solflekkene, at Venus har faser og kratre og fjell på Månen.  
 

 
Prinsippet bak Keplers teleskop 
 
I 1611 beskrev Johannes Kepler teorien og noen 
praktiske fordeler ved å bruke konvekse linser i 
okularet i stedet for konkave i sin bok 
Catoptrics. Det ble jesuitten Christoph 
Schreiner som først konstruerte et Kepler-
teleskop i 1630. Fordelen med konveks linse 
som okular er at lysstrålene konvergerer bak 
okularet. Dette gir et større synsfelt og mer 
behaglig øyeavstand bak okularet, men bildet 
blir invertert. En annen fordel var at en kunne 

plassere et mikrometer i strålegangen. Dette kunne brukes til å måle størrelser og vinkelavstander mellom 
objekter. Et slikt teleskop kan også gi mye høyere forstørrelser enn det Galileiske, men fargefeil eller 
kromatisk aberrasjon blir da framtredende. Måten å unngå dette på var å bruke meget lange brennvidder, 
og på slutten av 1600- og 1700-tallet var brennvidder på 20-40 m ikke uvanlige.  
 
De første teleskopene med høy forstørrelse ble utviklet av Christiaan Huygens, og med et tolv fots (3.6 m) 
langt teleskop oppdaget han Saturns største måne, Titan i 1655. Huygens forklarte også Saturns ringer 
etter å ha studert disse med det samme teleskopet. Giovanni Cassini oppdaget Saturnmånen Rhea i 1672 
med et 35 fots (10 m) teleskop og to av de andre månene med 100 (30 m) og 136 fot (40 m) lange tele-
skoper. Det ble laget objektivlinser som hadde brennvidder opp mot 600 fot (180 m), men det er heller 
tvilsomt om disse noen gang ble satt inn i noe teleskop.  
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Akromatisk og apokromatisk refraktor 
Problemet med kromatisk aberrasjon kunne til en viss grad løses med lang brennvidde, men teleskopene 
ble svært uhåndterlige på grunn av lengden. Dette ble løst i 1733 av den engelske advokaten Chester 
Moore Hall som klarte å konstruere teleskoper med kort brennvidde og nesten uten fargefeil. Han tok 
imidlertid ikke patent på oppfinnelsen, noe John Dollond gjorde etter uavhengig å ha funnet opp akroma-
tiske linser i 1758. For å fjerne problemet med kromatisk aberrasjon ble det brukt to forskjellige glassty-
per med forskjellig lysbrytning. Disse ble polert på begge sider og så satt sammen i en linse. De to glass-
typene var kronglass og flintglass, som har en forskjell i lysbrytning som opphever hverandre slik at far-
gefeilen nesten forsvinner. TAFs Orion Shorttube 80 mm er en akromatisk refraktor. 
 

  
Prinsippet bak kromatisk aberrasjon Hvordan akromatiske linser opphever probleme-

ne med kromatisk aberrasjon 
 
Akromatiske linser klarer nesten å løse problemet med kromatisk aberrasjon, men ikke fullstendig. De 
bringer to bølgelengder til samme fokuspunkt i planet (typisk rødt og blått). Apokromatiske linser derimot 
bringer tre bølgelengder til samme fokuspunkt i samme plan (typisk rødt, grønt og blått). Dette gjøres i 
dag ved å bruke spesialglass med ekstra lav spredning av fargene (dispersjon), slik som fluoritt-glass. De 
første apokromatiske linsene ble skapt av Carl Zeiss på i samarbeid med fysikeren Ernst Abbe på grunn-
lag av Abbe’s store innsikt i optikk og materialkunnskap.  
  
Speilteleskopet, reflektoren 
I motsetning til refraktoren er det et konkavt speil som er hovedelementet i en reflektor. Det var antakelig 
den italienske munken Niccolò Zucchi som laget den første reflektoren i 1616, men hans muligheter til å 
lage konkave speil var begrenset og han hadde ikke noen muligheter til å se bildet fra teleskopet uten å 
skygge for hovedspeilet. Zucchi skrev imidlertid en avhandling om emnet i 1656, noe som inspirerte både 
James Gregory og Isaac Newton. 
 

Snitt gjennom et gregoriansk speilteleskop. 
 
James Gregory var en skotsk matematiker med 
interesse for optikk. I 1663 skriver han avhand-
lingen Optica Promota, hvor han diskuterer 
avbildninger fra både linser og speil. Han viser at 
sfæriske konkave speil vil gi feil i avbildningen 
(sfærisk aberrasjon), mens koniske eller para-
boliske speil vil korrigere for dette. Gregory 
beskriver også et teleskop hvor det brukes to 
konkave speil til å lage bilde. I 1773 lager Robert 
Hooke det første teleskopet etter Gregorys 

anvisninger. Denne konfigurasjonen har fått navnet Gregoriansk teleskop. 
 
I 1666 finner Isaac Newton ut at lys spalter i forskjellige farger gjennom et glassprisme. Han forstår da at 
en linse vil spre lyset på samme måte og derfor ikke kunne gi et bilde uten kromatisk aberrasjon uansett 
hvordan det slipes. Newton forstår at for å unngå dette, kan det brukes konkave speil. Etter en rekke eks-



24     Corona, 4/2007 - Trondheim Astronomiske Forening 

perimenter kom han fram til en metall-legering av tinn og kobber (speculum) som ble formet og polert til 
en sfærisk form. Han satte et lite sekundærspeil diagonalt inn i strålegangen som kastet lyset ut på siden 
slik at observatøren ikke skygget for hovedspeilet. Denne konfigurasjonen har siden fått navnet Newton 
teleskop. TAFs 8-tommers Dobson-monterte Orion Skyquest XT-8 er en Newtonreflektor. 
  

Snitt gjennom et Newton speilteleskop. 
 
Det første teleskopet konstruerte Newton i 1668 
og han kunne med det se både Jupiters måner og 
Venus sine faser. Oppmuntret av denne 
suksessen laget Newton et nytt teleskop i 1672 
med 38x forstørrelse, som han presenterte for 
Royal Society of London. Imidlertid ble 
Newtons oppfinnelse mer eller mindre glemt i 
50 år, mens de ekstremt lange linseteleskopene 
var enerådende. I 1723 presenterte John Hadley 
et Newton teleskop med et speil på 6-tommer og 

en brennvidde på 62 ¾ tommer (159 cm). Dette ble sammenlignet med et av Huygens linseteleskoper med 
hele 123-fots lengde (37,5 m). Det viste seg da at Hadleys lille speilteleskop var nesten like godt, som 
Huygens monster av et linseteleskop. Dette, sammen med at skotten James Short i 1730-årene klarte å 
lage Gregorianske teleskop med meget god optisk yteevne, gjorde reflektoren mer utbredt. 
 
Speilene i teleskopene var lenge laget av en legering bestående av 80 % kobber og 20 % tinn, kalt specu-
lum. Legeringen var svært hard og hvit, men fikk fort et belegg som måtte poleres vekk. Bruk av specu-
lum metall avtok raskt etter 1859, da franskmannen Leon Foucault fant på å belegge glass med sølv. Men 
sølv anløper også raskt, samtidig med at sølvbelegget lett slites, slik at speilet må forsølves på nytt. I dag 
brukes et tynt lag av aluminium som pålegges i vakuum. Aluminium anløper ikke og er nærmest evigva-
rende.  
 

Andre typer reflektorer 
I 1672 utvikler franskmannen Laurent Cassegrain 
den første reflektoren som bærer hans navn. Den 
klassiske Cassegrain-reflektoren består av et para-
bolsk hovedspeil og et konvekst sekundærspeil som 
kaster lyset tilbake gjennom et hull i hovedspeilet. 
Til forskjell fra den gregorianske konstruksjonen 
som anvender et konkavt sekundærspeil, gir Cas-
segrain-teleskopet et invertert bilde. Begge disse 
teleskoptypene har den fordel at det blir korte og 
kompakte instrumenter.  
 

   Snitt gjennom et Cassegrain teleskop. 
 
I 1930 utviklet Bernhard Schmidt et teleskop-design som fikk hans navn. Teleskopet er egentlig til foto-
grafisk bruk og kalles derfor et Schmidt-kamera. Det består av et sfærisk hovedspeil og en asfærisk kor-
reksjonslinse i rør-åpningen som er lokalisert i sentrum til speilets kurvatur. I primærfokus blir det plas-
sert et kamera. Fordelen er et meget stort felt og kameraet er ideelt til bl.a. søking etter novaer, superno-
vaer, kometer og asteroider. 
 
Ved å kombinere Schmidt-kameraet og Cassegrain reflektoren fås et Schmidt-Cassegrain teleskop. Det 
ble patentert i 1946 av den amerikanske fysikeren Roger Hayward. Konstruksjonen består av et sfærisk 
hovedspeil, en Schmidt korreksjonslinse og et konvekst sekundærspeil som kaster lyset tilbake gjennom 
et hull i hovedspeilet. Schmidt-Cassegrain teleskopene har en lang brennvidde, men er meget kompakt. 
Celestron C-11 teleskopet som står i observatoriet på Bratsberg er en Schmidt-Cassegrain reflektor, noe 
vårt nye teleskop sannsynligvis også blir. 
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Snitt gjennom et Schmidt-Cassegrain teleskop. 
 
Ved å sette en Schmidt korreksjonslinse inn i et 
Newton-teleskop med sfærisk speil fås et Schmidt-
Newton teleskop. Fordelen med dette er blant annet 
at sekundærspeilet kan lages mindre enn i en tradi-
sjonell Newton og at koma-problemer blir mye 
mindre (koma gir utdratte bilder av objekter i 
ytterkanten av feltet og er et problem spesielt med 
parabolske speil). Sfæriske speil er også mye 
enklere å lage enn parabolske, spesielt for korte 
brennvidder, noe som gjør de billigere å produsere. 
 

I 1941 oppfant russeren Dmitri Maksutov en ny konstruksjon med korreksjonslinse sammen med et sfæ-
risk hovedspeil. Maksutovs design blir gjerne brukt i kombinasjon med Cassegrain-teleskopet og er derfor 
kjent under navnet Maksutov-Cassegrain. Det består av et sfærisk hovedspeil og en meniskus-linse som 
dekker hele teleskop-åpningen til å korrigere for 
sfærisk aberrasjon. På midten av meniskuslinsen 
er det en liten aluminiumsbelagt flate som 
fungerer som et konvekst sekundærspeil. Forde-
len med denne typen er at det er enkelt å lage og 
at sekundærspeilet ikke trenger justering. Imid-
lertid blir meniskuslinsen raskt stor, tung og dyr 
å produsere når diameteren på teleskopet øker. I 
praksis lages det derfor ikke teleskoper med 
større åpning enn 10 tommer med denne 
konstruksjonen. TAF har også et teleskop av 
denne typen, en Starmax 127 mm fra Orion. 
 

Snitt gjennom et Maksutov-Cassegrain teleskop. 
 

___________________________ 
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Noen observasjonstips til nybegynneren 
Av Birger Andresen 
 

Valg av okular 
Forstørrelsen som et okular (øyestykke) gir er lik kikkertens brennvidde dividert på okularets brennvidde. 
Et okular med 10mm brennvidde gir altså 2.5 ganger større forstørrelse enn et med 25mm brennvidde. Et 
generelt råd er derfor å bruke okular med stor brennvidde når du trenger stort felt (f.eks. åpne hoper og 
store gasståker, samt når du skal finne objekter). Skift så til okular med kortere brennvidde for objekter 
som du synes krever større forstørrelse (f.eks. tette dobbeltstjerner, kulehoper, planeter, små galakser 
osv.).  
 
Det finnes unntak fra denne regelen fordi noen øyestykker gir større synsfelt enn andre typer. Billige tre-
elements Kellner okular har for eksempel gjerne 40-45 graders tilsynelatende synsfelt, mens fire-elements 
Pløssl okular har ca. 50 graders tilsynelatende synsfelt. I den andre enden av skalaen har vi Nagler-okular 
med 82 graders tilsynelatende synsfelt og det nye Ethos okularet fra TeleVue med hele 100 graders felt. 
Dette er svært dyre okular. Teleskop med lite åpningsforhold (f-tall) krever høyere kvalitet av okularene 
enn teleskop med stort åpningsforhold. Et okular som gir et noe uskarpt bilde for et f/4.5 teleskop kan 
godt være utmerket for f/9 teleskop.  
 
Barlowlinser øker forstørrelsen ytterligere (normalt med en faktor 2 eller 2.5). Så et 10mm okular kombi-
nert med barlow gir altså 5-6 ganger større forstørrelse enn 25mm uten barlow. Men enhver ekstra optisk 
flate (linse eller speil) forringer kvaliteten på bildet og ”stjeler” litt lys. Derfor gir 10mm okularet alene 
normalt et bedre resultat enn 25mm okularet kombinert med 2.5X Barlow med mindre 25mm okularet er 
av betydelig bedre kvalitet enn 10mm okularet.   
 
I praksis er det ofte slik at forholdene i atmosfæren begrenser hvor stor forstørrelse som kan brukes. Noen 
kvelder blir ikke planetene skarpe med stor forstørrelse fordi lufta er urolig. Litt overraskende er det ofte 
rolig luft når det er litt disig. Det er ofte da du ser planetene best. 
 
En annen viktig ting er øyeavstanden (eye relief), spesielt for brillebrukere. Dette er den avstanden fra 
okularet som øyet skal ha for at bildet skal bli skarpt. Her er det betydelige forskjeller på ulike okular. 
Pentax XL okular har for eksempel 20mm øyeavstand, hvilket gir svært komfortabel observasjon selv for 
brillebrukere. De fleste av disse okularene har også såpass stort tilsynelatende synsfelt som 65 grader. 
 
Konklusjonen blir at du får velge okular/barlow kombinasjon ut fra hva du ser på og forholdene den aktu-
elle kvelden. Men det er også to andre ting du må huske på for å få fullt utbytte av et teleskop; tempera-
turutjevning av teleskopet og mørketilvending av øynene. Også kan dugg/rim være et problem. 
 

Temperaturutjevning 
Det tar gjerne 15-60 minutter før et teleskop får utetemperatur når det kommer fra et oppvarmet rom inne. 
Tiden avhenger av forskjellen mellom temperaturen inne og ute, samt teleskopets konstruksjon og størrel-
se. Åpne Newton-teleskop bruker kortere tid på å kjøles ned enn lukkede teleskop med linse både foran 
og bak. Det er ellers åpenbart at store, tykke speil/linser bruker lengre tid på å avkjøles enn små tynne 
varianter.  
 
Du får ikke et rolig bilde før teleskopet har fått tilnærmet utetemperatur. Lufta vil ”koke” så lenge det er 
temperaturforskjell mellom teleskopet og omgivelsene. Du ser dette tydelig når du åpner et vindu på en 
kald dag. Dette problemet er stort med det samme, og avtar raskt med tiden. Sett derfor teleskopet og an-
net utstyr du skal bruke ut minst ½ time før du starter observasjonen dersom det står trygt. Ta ikke av 
dekslene før du starter å observere! Da risikerer du bare at linser og okular er fulle av dugg/rim når du 
skal starte observasjonen.  
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Det beste er selvfølgelig å ha teleskopet fast montert i et observatorium. Da vil det i de fleste tilfeller være 
ganske godt temperaturutjevnet når som helst.  
 

Dugg/rim 
Dugg/rim er generelt et problem for oss hobbyastronomer. Ved høy luftfuktighet kan linsene dugge gans-
ke så fort. Spesielt er okularene sårbare for den fuktige pusten vår. Munnen er jo ikke så langt unna øyne-
ne, og varm pust stiger oppover. Det er derfor fort gjort å puste på okularet, og da kan det brått bli ganske 
så tåkete i synsfeltet. Det gjelder derfor å puste vekk fra okularet eller holde pusten mens du ser i okula-
ret. Dette betyr hyppige avbrudd i observasjonen for å puste, men det er normalt ikke noe problem. 
 
Dugghetter er effektive mot dugging på linser helt foran på kikkerten. Kjøp eller lag i såfall et rør som du 
kan tre forsiktig inn foran på kikkerten. Røret kan lages av papp, men det må da males matt svart på inn-
siden for å hindre refleks fra f.eks. gatelys samt å hindre fuktighet i å trenge inn i pappen og ødelegge 
dugghetta. Røret må som et absolutt minimum ha en lengde som er minst halve kikkertdiameteren.  
 
Med en god dugghette har du redusert duggproblemet betraktelig. Ulempen er at dugghetten er et ekstra 
vindfang som gir risting ved vind, men ofte skal det ikke mye vind til før dugging hindres. I så fall er det 
bare å fjerne dugghetta.  
 
Newton-reflektorer har den fordelen at speilet sitter nederst i teleskoprøret som derfor fungerer som en 
lang dugghette. Disse teleskopene trenger derfor ikke dugghette.  
 
Selv med en forskriftsmessig duggehette plages vi hobbyastronomer ofte med dugg og rim. Å gni duggen 
av linsene/okularene med ei fille er en svært dårlig ide. Da får du fort riper, og du gnir av ulike mikrosko-
piske lag med antirefleksbelegg og andre belegg som fabrikanten har påført linsene eller okularene for å 
få best mulig lysgjennomgang i optikken. Da er en hårføner god å ha dersom du har strøm der du observe-
rer. Den skal brukes på svak eller moderat varme og med høy lufthastighet dersom du kan regulerer luft-
strømmen. Beveg hårføneren hele tiden, spesielt dersom lufta fra føneren er varm. Da forsvinner duggen 

raskt uten at linsa blir varmet særlig mye 
opp. Oppvarmingen av linsa gir ikke var-
ige skader uten ved ekstreme tilfeller, 
men ei oppvarmet linse må kjøles ned 
igjen til utetemperatur før kikkerten gir et 
rolig bilde igjen jfr. det som er forklart 
foran om temperaturutjevning. Denne 
ventetiden kan vi like godt spare oss for.  
 
Luftstrømmen er en viktig faktor ved 
fjerning av dugg. I mangel av en hårføner, 
kan du derfor forsøke å fjerne dugg uten å 
skade linsene ved å vifte med f.eks. et 
håndkle foran linsa. Men da kreves det 
nok litt tålmodighet. Og da kan man jo 
bruke tiden til å drømme om en hårføner 
som vist på tegning til venstre. Denne 
metoden fungerer dårlig for å fjerne rim. 
 
 

Mørketilvending og "leselys" 
En annen viktig ting er at vårt øye trenger 15-30 minutter på å oppnå godt nattsyn (maksimal lysfølsom-
het). Det er derfor best å vente med de svakeste objektene til det har gått minst et kvarter. De sterkeste 
objektene, spesielt Månen, bør du enten se på helt til å begynne med eller helt til slutt av samme grunn. Et 
godt alternativ er å dimme ned lyset fra Månen med et nøytralt okularfilter, eventuelt å redusere lystyrken 
ved å skru et eller flere fargefiltre på okularet når du ser på Månen.  
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På spesielt kalde kvelder kan det være lurt å sette seg i et mørkt oppvarmet rom et kvarters tid før man går 
ut for å observere svake objekter. Det er jo ikke nødvendig å gjøre mørketilvendingen i –20 grader… 
Lang mørketilvending blir meningsløst dersom det er masse lys i omgivelsene der du observerer. Da blir 
strategien å la være å se direkte på lyskildene. 
 
Nattsynet ”skades” minst av rødt lys. 
Derfor bør du ha ei lommelykt som 
lyser rødt og er akkurat sterk nok til 
at du så vidt kan lese stjernekartet 
eller finne okularer og andre ting du 
leter etter. En mulighet er å feste et 
passe antall lag med rød plast over 
glasset på lommelykta di slik at lyset 
passer til dine behov. Alt unødig lys 
er uønsket når du observerer. Det 
skal i hvert fall ikke gjøres slik som 
på tegningen til høyre hvor lykta til 
den skadefro sabotøren neppe har 
rødt filter. Nå skal det vel forresten 
sies at verken teleskop eller monter-
ing virker å være av den typen som 
inviterer til de aller største opplev-
elsene bak okularet, men allikevel…  
 
 

Klær og sko 
Det er utrolig mye kaldere enn man tror å observere i kulda. Man står jo mye i ro. Mye kan oppnås ved å 
skjerme seg mot unødvendig vind/trekk. Her er veggene i et observatorium gull verdt. Men selv da kan 
det fort bli kaldt. Spesielt er fingrene utsatt siden man stadig vekk skal ta på kalde okularer, fotoapparater 
og bla i kart, og ikke minst føttene.   
 
En varmestue med en vifteovn slik at man kan bruke pauser til å få varmen i kroppen igjen er også gull 
verdt. Det samme er en hårføner dersom man har elektrisitet tilgjengelig. Jeg har mange en gang rettet 
hårføneren på observatoriet mot fingre og ansikt, og ikke sjelden stappet utløpet ned mellom første og 
andre lag med ulltrøyer for å varme en frossen rygg eller mage. En løpetur innimellom er heller ingen 
dum ide.  
 
Den store tabben mange gjør med bena er å ha på seg et ekstra par raggsokker i støvletter som ikke er 
særlig større enn de må være til vanlig bruk. Da blir det trangt slik at blodsirkulasjonen hindres og det 
ikke fraktes nok varme til føttene. Resultatet er at man fryser mer enn om man bare hadde på seg et par 
raggsokker. Det beste man kan gjøre er derfor å kjøpe støvletter som er 3-5 nummer for store. Da fryser 
man sjelden på føttene.  
 
På kroppen gjelder det på ha romslige klær samt mange tynne gensere og stilongser fremfor få tykke. Det 
er nemlig i hovedsak luftlagene mellom klærne og inne i stoffet som isolerer mot kulda, og da gjelder det 
å ha mange luftsjikt samt å ikke klemme ut lufta i selve stoffet.  
 
Også er det ikke så dumt med en kopp varm sjokolade, te eller kaffe ved behov heller da … 
 

________________________________________ 
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Stjernehimmelen desember 2007 til mars 2008 

Av Terje Bjerkgård 

Måneformørkelse 
Det er total måneformørkelse tidlig på morgenen 21. februar. Den penumbrale fasen begynner kl. 01:39, 
mens månen går inn i Jordas helskygge kl.02:46. Månen er totalt formørket mellom kl.04:00 og 04:52. 
Månen glir ut av Jordas helskygge igjen kl. 06:06 mens den penumbrale fasen er over kl. 07:14. Saturn er 
for øvrig bare 4 grader nordvest for månen og er med til å gjøre dette til et flott skue. 
  

Okkultasjoner 
Månen okkulterer Mars 24. desember 
Denne okkultasjonen inntreffer mens Mars er i opposisjon. Begivenheten er synlig fra hele landet, relativt 
høyt i vest på morgenhimmelen. I Trondheim forsvinner Mars 04.14 og kommer tilsyne igjen 05.00. Det 
er for øvrig fullmåne denne natten (kl. 01:15). 
 
Månen passerer gjennom Pleiadene 22.desember ved midnatt og igjen 12. mars rundt kl. 19. Månen pas-
serer også gjennom Pleiadene i januar og februar, men da på dagtid. 
 

Planetene  
Merkur  er i øvre konjunksjon 17. desember og er ikke synlig denne måneden. Planeten når største østlige 
elongasjon 22. januar (19O) og er synlig en stund etter solnedgang en uke før og etter dette. Den 22. janu-
ar er Merkur bare 23 bueminutter NØ for Neptun. Dette er nok vanskelig å se uten større teleskop, siden 
Neptun bare har lysstyrke 8 mag. og det er like over horisonten. Merkur har største vestlige elongasjon 3. 
mars, men står da opp like før Sola, og er derfor i praksis umulig å se. Den 27. februar passerer for øvrig 
Merkur bare 1 grad nord for Venus. 
 
Venus er iøynefallende som morgenstjerne ut januar måned før den forsvinner i sollyset i de første ukene 
av februar. Deretter er ikke planeten synlig før utpå sommeren. Den passerer for øvrig rett bak Sola 9. 
juni. 
 

 
Figuren viser prinsippet bak retrograd 
bevegelse på himmelen. 
 
Mars er i opposisjon 24. desember og står da 
svært gunstig til for oss her i nord. Den står i 
desember vel 40 grader over sør-horisonten 
midt på natten i stjernebildet Tvillingene 
(Gemini). Planetskiven har en diameter på 
knapt 15-16 buesekunder og detaljer skulle 
være greit synlig med mindre teleskoper ved å 
bruke høy forstørrelse. Planeten går gjennom 
en retrograd sløyfe fra midten av november til 
begynnelsen av april, siden vi passerer 
planeten rundt opposisjon. Nyttårsaften 
beveger planeten seg inn i Tyren (Taurus), 
mens den kommer inn i Tvillingene igjen 5. 
mars.  

 
Månen okkulterer Mars 24. desember (se over) og passerer mindre enn 1 grad fra planeten 20. januar, 16. 
februar og 15. mars. Planetskivens diameter avtar gradvis ettersom vi fjerner oss: Diameteren er 15.9 
bueminutter ved opposisjon 19. desember, 14 bueminutter 15. januar, 10 bueminutter 15. februar og bare 
8 bueminutter 15. mars.  
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Figuren viser bevegelsen til Mars i perioden 1. oktober til 18. april. Hver 10. dag er markert. 
 
Jupiter er ikke synlig i denne perioden og kun lavt i sør i perioder de nærmeste årene sett fra Trøndelag. 
 
Saturn befinner seg sør i stjernebildet Løven (Leo). Saturn er i opposisjon 24. februar og er således oppe 
hele natten rundt det tidspunktet. I midten av desember kommer planeten opp rundt kl. 22, i midten av 
januar kl. 20.00. Planeten står altså gunstig til utover våren. Ringåpningen er merkbart mindre enn i de 
siste år. Nå begynner det å bli vanskeligere å se gapet i ringene (Cassinis deling) med mindre teleskoper.   
 
Uranus var i opposisjon 9. september. Planeten befinner seg i stjernebildet Vannmannen (Aquarius). Pla-
neten er lett synlig i prismekikkert. Med en vinkelutstrekning på 3.4 buesekunder er planeten synlig som 
en grønnlig skive i teleskop. Den står lavt på vesthimmelen i desember og januar og forsvinner i sollyset i 
siste halvdel av februar. Se for øvrig kart i Corona nr. 2/2007. 
 
Neptun var i opposisjon 13. august.  Planeten befinner seg i stjernebildet Steinbukken (Capricornus) og 
står lavt på vesthimmelen i desember. Lysstyrken i desember er 7.9 mag., mens utstrekningen er knapt 2.2 
buesekunder. Allerede i slutten av januar forsvinner den i ettermiddagslyset. Se for øvrig kart i Corona nr. 
2/2007. 
 

Meteorsvermer 
Geminidene 
En av de mest stabile og flotteste meteorsvermene, Geminidene, har maksimum 14. desember. Månen 
forstyrrer ikke i år siden det er nymåne 9. desember. Maksimum er anslått til kl. 17.45 med en rate på 120 
pr. time under ideelle forhold. Radianten (utstrålingspunktet) er bare 20 grader over horisonten ved mak-
simum, hvilket gjør at ratene reduseres til ca. 1/3 av den tabulerte verdien i beste fall. Aktiviteten blir der-
imot stor utover natta og på morgenkvisten både natta før og etter maksimum da radianten er høyt på 
himmelen. Tidsrommet fra kl. 21-22 til midnatt den 14. desember anbefales for de som ikke orker å holde 
det gående utover natta og i de tidlige morgentimer. Ta gjerne med deg ei campingseng, en sovepose og 
noen ullpledd til et mørkt sted utenfor byen med fri horisont mot sør og nyt synet! Bruk bare øynene når 
du observerer. 
 
Radianten ligger like ved Castor i Tvillingene (Gemini). Alle Geminidespor kan forlenges bakover til ra-
dianten, men de starter normalt å lyse 5-20 grader unna dette punktet. Det er ofte lurt la sentrum av syns-
feltet være 10-20 grader opp eller til siden for radianten. 

 
Kvadrantidene 
Kvadrantidene er også en av de flotteste svermene om vinteren. Svermen er aktiv mellom 1. og 5. januar 
med et kortvarig maksimum rundt kl. 07:40 om morgenen 4. januar. Det skulle være en god grunn til å stå 
opp tidlig den dagen! Svermen kan oppvise mange meteorer (ideelt eller ZHR mellom 60 og 200 meteorer 
pr. time). Det er gunstig månefase i år. Utstrålingspunktet ligger mellom Store Bjørn (Ursa Major) og 
Herkules over toppen av stjernebildet Bootes. 


