
 



 
 
 

Redaktørens ord
Vi astronomi-interesserte er vel nesten 
de eneste som gleder oss over at som-
meren er over og at nattemørket 
kommer stadig tidligere på kvelden. 
Høsten er jo på mange måter den fi-
neste observasjonsperioden med rela-
tivt behagelige temperaturer og ingen 
snø.  
Så nå er det å sette seg ned med stjer-
nekart og bøker for å forberede nok en 
observasjonssesong. Med en smule 
forberedelse og observasjonsplaner får 
en mye mer utbytte av de få nettene 
det er klarvær her i Trøndelag. 
Det er sikkert flere TAF’ere som har 
fått seg nytt observasjonsutstyr. Da 
synes jeg dere skal fortelle om erfa-
ringer dere har gjort med utstyret her i 
Corona. Jeg er sikker på at mange vil 
kunne lære av de erfaringene. Dette 
gjelder også de som har holdt på en 
stund. Og har dere objekter som dere 
synes er spennende, så fortell om det 
også. 
Nå i høst står planeten Jupiter veldig 
fint til på himmelen på kvelden. Jupi-
ter er kanskje den mest spennende å 
observere for mange, kanskje med 
unntak av Saturn.  Selv med en pris-
mekikkert er det mulig å følge de fire 
galileiske månene som utfører sin 

”dans” rundt planeten.  Med et lite 
teleskop kan en se de to mørke ekva-
torialbeltene og med et noe større 
teleskop også skimte den berømte 
røde flekken. Så Jupiter er en planet 
for alle slags instrumenter. Ellers står 
både Uranus og Neptun fint til i høst 
og Mars dukker også opp. Så det er 
mye å glede seg til! Det er også 
lenge siden vi har hatt noen flotte 
kometer å se på, men nå er det jam-
men to på en gang! Ingen av dem 
synes å kunne bli synlige uten kik-
kert, men kometer er gjerne uforut-
sigbare!  
I sommer har endelig Sola begynt å 
vise litt aktivitet igjen og det er artig 
å følge med på flekkenes utvikling 
fra dag til dag. Det er utrolig hvor 
fort det skifter. En helt annen opple-
velse er å se Sola i vårt H-alfa tele-
skop. Da ser en virkelig hvor dyna-
misk vår stjerne er! Protuberansene 
skifter form fra minutt til minutt og 
plutselig kan det jo skje en eksplo-
sjon på overflaten, slik som Erlend 
Rønnekleiv opplevde i fjor.  
Så jeg vil avslutte med å ønske alle 
en fin observasjonshøst med mange 
klare kvelder og netter. 

Terje Bjerkgård

 

Styret i TAF informerer 
TAF har i høst kjøpt inn ny varmebrakke for kr. 14 000,- som blir flyttet opp 

til observatoriet så fort vi får revet den gamle. Den gamle hadde så store ska-

der at vi for flere år siden innså at reparasjon var nytteløst. Nå var den blitt så 

dårlig at vi ikke turte å bruke den enda et år.  

 

Det er i sommer hentet vegger, golv med mer fra Nidarvoll Barnehage som 

skulle rives. Det er planlagt å bruke dette til et ekstra fotoobservatorium som 

gjør det mye lettere å fotografere stjernehimmelen. Vi jobber med planer for 

finansiering, som i hovedsak blir ekstern, og fremdrift. Vi krysser fingrene 

for at denne drømmen skal bli en realitet innen rimelig tid. 

 

TAF har besluttet å gjennomføre en grundig strategidebatt for å forbedre vårt 

tilbud til medlemmer og andre. En medlemsundersøkelse blir første ledd i 

dette arbeidet. Vi håper virkelig at flest mulig deltar i denne medlems-

undersøkelsen slik at vi får et best mulig grunnlag for å justere kursen i tråd 

med hva medlemmene ønsker. Se mer informasjon på side 4. 
 

Grunnet lav deltakelse på foreningens turer de siste 4-5 årene har vi besluttet 
å avvente resultatene av medlemsundersøkelsen før vi bestemmer oss for når 
neste TAF-tur blir arrangert. 
 

Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har ikke fått noen nye medlemmer siden sist, mens ett medlem har meldt 
seg ut. TAF har 152 medlemmer pr. 28/8-11.  
 

Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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Supernovaer i to flotte spiralgalak-
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september (pr.28. august c.12,5 
mag). 
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Medlemsundersøkelse: 
Startskuddet for strategidebatten i TAF 
 
Mange penger og mye frivillig innsats blir lagt ned i TAF for å gi medlemmene og andre et best mulig 
tilbud. Vi ønsker din hjelp til å forbedre dette tilbudet og til å skape enda mer inspirasjon og trivsel blant 
de som kommer i kontakt med oss på en eller annen måte. I den grad ønskene er mer omfattende enn ev-
nen til å levere, vil vi ha hjelp til å prioritere riktig i forhold til medlemmenes interesser. Vi gjennomfører 
derfor en omfattende medlemsundersøkel-
se som en innledning av en grundig stra-
tegiprosess. 
 
Det er avgjørende viktig at mange med-
lemmer svarer på undersøkelsen og at sva-
rene er så oppriktige og fullstendige som 
mulig. Vi håper derfor at flest mulig deltar 
i undersøkelsen helt fra de som er svært 
aktive på møter og/eller oppe på observatoriet og til de som ser på seg selv som "kun" støttemedlemmer. 
For deg som medlem er dette en utmerket mulighet til å påvirke hva TAF skal holde på med i fremtiden. 
 
Alle som har mulighet bes om å svare via et elektronisk skjema som du finner lenke til fra foreningens 
internett sider http://www.taf-astro.no Dette sparer oss for mye unødvendig arbeid med å legge inn svare-
ne dine i resultatarkivet. De som ikke kan svare via internett bes pent om gi oss beskjed slik at vi kan sen-
de undersøkelsen via vanlig post. Gi beskjed til TAF-leder Birger Andresen på en av følgende måter 
 

• Epost til leder@taf-astro.no 

• SMS til mobiltelefon 489 59 933 

• Telefon til 489 59 933. 

• Brev til TAF v/Birger Andresen, Stubbsvingen 36, 7036 Trondheim 
 
De som svarer med papirversjonen bes sende svaret til adressen ovenfor. 
 
Vi ønsker svar så fort som mulig, og senest 1. oktober. Det er vår intensjon å oppsummere undersøkelsen 
i Corona nr. 4/2011 i desember og å legge frem revidert TAF strategi før generalforsamlingen i april 
2012. 
 
Ta kontakt direkte på et av alternativene ovenfor dersom du har viktige innspill om ting som vi har glemt 
å ta med i medlemsundersøkelsen.  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Birger Andresen 
Leder Trondheim Astronomiske Forening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delta i medlemsundersøkelsen 
og  

hjelp oss til å forbedre vårt tilbud til 
egne medlemmer og andre som kom-

mer i kontakt med TAF. 
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KUNNGJØRINGER 
 

Medlemsmøter høsten 2011 i Trondheim Astronomiske Forening 
 

Nedenfor er oversikt over møteprogrammet for høstsesongen 2011. Det kan komme 
ekstra møter dersom vi oppdager at attraktive foredragsholdere kommer til Trond-
heim i perioden. Disse vil bli annonsert på vårt e-post baserte informasjons- og disku-
sjonsforum, taf-lista samt på foreningens møtekalender på TAF-VEVEN:  
http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/motekalender.htm . 

 
Medlemsmøtene i Trondheim Astronomiske Forening arrangeres i samarbeid med Autronica Astrono-
miske Forening. Det er gratis bevertning på møtene i form av kaffe, brus og kake(r) etter foredraget. 
 
Onsdag 31. august kl. 18:00 - 20:00 (***MERK KLOKKESLETTET***) i Leirfossvn. 27 i Fosse-
grenda. 
Foredrag: Einsteins relativitetsteori - en populær innføring i den generelle relativitetsteorien (av prof. 
Øyvind Grøn, Høyskolen i Oslo, Universitetet i Oslo og Norsk Astronomisk Selskap).  
Sammendrag: Foredraget følger innledningsvis Einsteins tankegang da han konstruerte relativitetsteorien. 
Vi kommer innom det merkelige fenomenet at tiden står stille ved overflaten av et svart hull. Muligheten 
for tidsreiser diskuteres. Og frastøtende gravitasjon. Og hva relativitetsteorien sier om universets ekspan-
sjon.  
Kommentar: Øyvind Grøn er trolig Norges beste foredragsholder innen fagfeltet astronomi. Han er used-
vanlig flink til å forklare selv vanskelige ting på en måte som "vanlige" folk forstår. 
 
Onsdag 5. oktober kl. 19:00 - 21:00 i Leirfossvn. 27 i Fossegrenda. 
Foredrag: Stjernespektra og stjerners fødsel, liv og død (av Birger Andresen, TAF).  
Sammendrag: Lyset fra stjernene er en fantastisk kilde til informasjon blant annet om deres fødsel, liv og 
død. Elementær spektralanalyse og såkalte Hertzsprung-Russell diagram er viktige metoder og verktøy 
for å forstå hvordan stjerner utvikler seg. Disse forklares i foredraget på en popularisert måte og eksemp-
ler blir gitt på hva vi kan bruke de til. Noen sentrale begreper så som lysstyrkeskala, fargeindeks, spekt-
ralklasser og lysstyrkeklasser blir kort omtalt. Hovedtemaet for foredraget er å forklare de ulike fasene av 
en stjernes liv. Foredraget bør egne seg både for nybegynnere og for viderekomne hobbyastronomer.  
 
Torsdag 10. november kl. 19:00 - 21:00 i Leirfossvn. 27 i Fossegrenda. 
Foredrag: Reisen til Mars (av Tom Reidar Henriksen, TAF).  
Sammendrag: Hvordan vil en bemannet romferd til Mars kunne gjennomføres? Hvilke utfordringer må 
løses? Når vil en slik ferd tidligst kunne skje?  
 
Torsdag 1. desember kl. 19:00 - 21:00 i Leirfossvn. 27 i Fossegrenda. 
Foredrag: Galaksedannelse og Universets utvikling (av Terje Bjerkegården, TAF).  
Sammendrag: (Se http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/motekalender.htm). Foredraget bør egne seg 
både for nybegynnere og for viderekomne hobbyastronomer. 
 
Kart til møtelokalet i Leirfossveien: http://kart.gulesider.no/m/aEokn  
 

VELKOMMEN! Ta gjerne med venner og bekjente. 
 

_____________________________ 
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Observasjonskvelder høsten 2011 i Trondheim Astronomiske Forening 
 
Nedenfor er en foreløpig liste over kvelder satt av til felles observasjon for TAF medlemmer og deres 
venner og bekjente. Listen blir trolig utvidet etter hvert, og det arrangeres sikkert også en del såkalte 
spontane observasjonskvelder når det blir bra observasjonsforhold samtidig som en av teleskopoperatøre-
ne har anledning til å invitere til observasjonskveld. Slike spontan-kvelder blir normalt annonsert via vår 
e-post baserte mailingliste, TAF-lista, samme dag som observasjonen skal gjennomføres. Oppdatert liste 
over observasjonskvelder finnes på http://www.taf-astro.no/info/observatorium/obs_bruk.htm 
 
Alle observasjonskvelder har selvfølgelig forbehold om godt nok vær. Ring Birger Andresen på 489 59 
933 ved tvil. 
 
Om innholdet i listen nedenfor: 

• Kart til "Steder": 
o Bratsberg: Se www.taf-astro.no/info/observatorium/obs_vei.htm  
o NTNU: Se www.taf-astro.no/info/NTNU//NTNUkart.gif    

• Begreper: 
o Observasjon av sola i vanlig hvitt lys: Sola observeres da med vanlig solfilter som slipper 

igjennom alle bølgelengder. Man ser da i hovedsak solflekker og eventuelle lyse aktive 
områder på solas overflate. 

o Observasjon av sola i hydrogen-alfa: Sola observeres da i spesialteleskop som kun slipper 
igjennom et smalt område rundt den berømte røde hydrogen-alfa bølgelengden (656,3 
Ångstrøm). Man ser da protuberanser (svevende hydrogengass) langs solranden, mørke 
filamenter (svevende hydrogengass) mot solskiven, flotte strukturer i aktive områder og 
kornete granulasjoner på solas overflate.  

o C-14: Hovedteleskopet til TAF med speildiameter 14 tommer (35 cm). 
 
Tabell 1: Liste over langtidsplanlagte observasjonskvelder 

Tidspunkt Sted Hovedformål 
Lørdag 10. sept. 
kl. 11:00-12:00 

NTNU Observasjon av sola i vanlig hvitt lys og i hydrogen-alfa. 

Lørdag 17. sept. 
kl. 11:00-12:00 

NTNU Observasjon av sola i vanlig hvitt lys og i hydrogen-alfa. 

Torsdag 22. sept. 
Kl. 22:00-23:00 

Bratsberg C-14: Komet Garradd, Uranus, Neptun, kulehoper (M91, 
M13, M15), planetariske tåker (M57 og M27), Slørtåken 
(NGC 6996/6960, rest etter supernova). 

Onsdag 28. sept. 
Kl. 22:00-23:00 

Bratsberg C-14: Komet Garradd, Uranus, Neptun, Jupiter, kulehoper 
(M91, M13, M15), planetariske tåker (M57 og M27), Slørtå-
ken (NGC 6996/6960, supernovarest), asteroiden 2 Pallas. 

Mandag 3. okt. 
Kl. 21:30-22:30 

Bratsberg C-14: Komet Garradd, Uranus, Neptun, Jupiter, kulehoper 
(M91, M13, M15), planetariske tåker (M57 og M27), Slørtå-
ken (NGC 6996/6960, supernovarest), asteroiden 2 Pallas. 

Torsdag 27. okt. 
Kl. 21:00 - 22:30 

Bratsberg C-14: Jupiter, Uranus, komet Elenin, stjernehoper og galakser, 
asteroiden 2 Pallas 

Onsdag 2. nov. 
Kl. 18:30 - 20:30 

Bratsberg C-14: Månen, Jupiter, Uranus, komet Elenin og stjernehoper, 
asteroiden 2 Pallas  

Tirsdag 29. nov. 
Kl. 19:00 - 21:00 

Bratsberg C-14: Komet Levy, Jupiter, Uranus, Neptun, asteroidene 1 
Ceres og 29 Amphitrote, galakser, stjernehoper, dobbeltstjer-
ner.  

 
_____________________________ 
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Besøk hos Starmaster Telescopes i Kansas, USA 
av Eric A. Jensen, SAF og TAF 
 

Fra 28. juli til 5. mai i år var undertegnede på besøk hos teleskopprodusenten Starmaster Te-
lescopes øst i Kansas. Firmaet drives av Rick og Carol Singmaster, og produserer gittertu-
bus-dobson i forskjellige størrelser, opp til "svære". Besøket ble en flott opplevelse. 

 
Mitt kjennskap til Rick Singmaster stammer fra kjøpet av en 10-tommers Starmaster tidlig på 2000-tallet. 
Da jeg senere kjøpte en større kikkert av et annet merke, som viste seg å ha optiske problemer, ringte jeg 
til slutt Rick og spurte om forslag til hva jeg kunne gjøre. Det endte med at problemet ble løst og telesko-
pet ble bra. Jeg har nå gått over til Starmaster igjen, en 22-tommer, som fungerer svært godt. 
 

 
Rick Singmaster sammen med 22-
tommeren vi observerte med. Bildet 

er tatt hjemme hos dem, som også er 
hvor verkstedet befinner seg. 

 
Den gode kontakten med Rick med-
førte et ønske om å treffes en gang 
og se stedet. Jeg hadde også hatt lyst 
til å reise til USA for treffe andre 
astronomer, samt å drive sjernekik-
king. Et besøk hos Starmaster virket 
således ypperlig. Rick var entusias-
tisk og grei å snakke med, og jeg var 
hjertelig velkommen! Selve flyv-
ningen inn til USA skjedde den 27. 
juli til Kansas City, som befinner 
seg i staten Missouri. Der overnattet 
jeg før jeg tok leiebilen ned til Fort 
Scott i Kansas (ca. 8000 innbygge-
re), to timers kjøretur mot syd. Jeg 
bodde på et hotell der som var 10–
15 minutter unna Starmaster. 
 

Familien Singmaster tok meg meget vel imot, og især Rick tilbrakte mye tid med meg. Vi møttes hver 
dag, og ved flere anledninger kjørte vi rundt i hans bil noen timer mens han viste meg distriktet og snak-
ket om historien og levesettet til folk som bor der. Ellers pratet vi om alt mulig. Det var givende og gøy å 
høre på, og gjorde turene interessante. Det ble stadig vekk invitert til middag, noen ganger hos dem og 
andre ganger på diverse restauranter. Visse dager tilbrakte jeg første del av dagen alene og besøkte Fort 
Scott på egenhånd. Jeg satte pris på det å få inn nye inntrykk og å være et sted helt annerledes fra det van-
te. Og den amerikanske midt-vesten er forskjellig fra Norge! 
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Sentrum av Fort Scott. 
 
Som navnet tyder på, ble byen Fort Scott grunnlagt (i 1842) som et fort før det ble by. Området var på 
1850-tallet åsted for en serie voldshendelser, kalt "Bleeding Kansas". Konflikten oppstod mellom tilheng-
ere og motstandere av slaveri. De var uenige i hvorvidt Kansas skulle være en stat med slaveri, eller en 
fristat. Denne konflikten regnes som en forløper til borgerkrigen. 
 
Østre Kansas er hovedsakelig et jordbruksdistrikt, men med kullgruvevirksomhet. Det var mange spor 
etter gamle kullgruver - grøfter som var blitt gravd ut for lenge siden og siden er blitt fylt med regnvann. I 
området dyrkes både hvete, mais og soyabønner. Det er også mye kvegdrift. En kveld etter middag ble jeg 
tatt med til en kvegauksjon i Fort Scott for å se hvordan det foregikk. Der ble kveg ført inn og ut på lø-
pende bånd, under tilsyn av en ytterst talefør auksjonarius – Det skulle mer til enn vanlige engelskkunn-
skaper for å forstå det han sa. En annen kveld gikk vi på en country-/rockekonsert i byen. 
 

 
Østre Kansas er et jordbruks og kull-
gruvedistrikt. Bildet viser en gruve som 
snart skulle legges ned og tilbakeføres 

til jordbruk. 
 
Det var til dels et vesensforskjellig dyre-
liv i Kansas og Missouri. En del fargeri-
ke fugler var å se, og åtseletere sirklet i 
luften. Ved et tidspunkt kjørte jeg forbi 
en død armadillo (beltedyr) på veien og 
lurte på om øynene hadde spilt meg et 
puss. Rick fortalte siden at disse dyrene 
i senere tid hadde vandret inn i staten, så 
det stemte nok. På kjøreturene var ville 
kalkuner ofte å se på åkerne; disse dyre-

ne var sky og satte ikke pris på at vi sakket farten for å ta bilder. Ellers satte sporadiske kall fra ugler og 
coyoter preg på observasjonskveldene våre. 
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Den siste kvelden vi hadde sammen kjørte vi til byen Pittsburg syd for Fort Scott. Dette er en by på om-
trent 30.000 innbyggere, og i stor grad en universitetsby. Det er forøvrig ikke mye gatelys i USA, i alle 
fall ikke i denne delen. Byen hadde derfor ikke så stor innvirkning på forholdene i sydhimmelen; bare nær 
horisonten. Hjemme hos Rick og Carol oppnådde vi derfor en grensemagnitude på 6 når luften var klar. 

 
En ny 20-tommer lastes inn i bilen til en 

kunde. 
 
 
Den første dagen jeg var der skulle en kunde 
plukke opp en kikkert han hadde kjøpt – en 
20-tommer. Dette kjøpet hadde forøvrig en 
interessant forhistorie: Et av kundens forrige 
teleskop, en 14,5-tommers Starmaster, had-
de stått ute i Sola. Et håndkle som kikkerten 
var dekket med hadde blåst av, og solstråle-
ne traff primærspeilet og satte fyr på hele 
greia! Vi dro en svipptur til Missouri bare 
minutter unna og leverte det nye teleskopet i 
den staten, ettersom man der unngår den 7% 
momsen som de har i Kansas. Dette er en 
helt lovlig måte å gjøre det på. 
 
 

Rick har laget teleskop i en 20 års tid. Verkstedet henger sammen med huset. Han og en medarbeider til-
virker teleskopene fra finerplater av eik som skjæres til, lakkeres og skrues sammen. Den sveiste speilcel-
len av stål skaffes fra en underleverandør. Optikken (primærspeilene) kommer fra to leverandører: Carl 
Zambuto lager speil i opp til 20-tommers størrelse og ned til f/4,0 i brennviddeforhold. Mike Lockwood 
lager speilene opp til 30-tommer, ned til f/3,3. Primærspeil er generelt ikke på lager hos Starmaster, og 
kommer etterpå når strukturen er bygget. Før teleskopene sendes ut til kunder, blir de stjernetestet. 
 

  
Verkstedet hvor teleskopene lages. Lageret, med ferdige teleskopstrukturer og deler. 
 
Vi var så heldige å få fire klare netter under besøket. Teleskopet vi brukte var en 22-tommers f/3,3 som 
han hadde på lager, solgt til en kunde. Det var interessant å prøve et teleskop med en slik brennvidde. 
Mike Lockwood hadde laget et kjempebra speil, noe som er en bragd ved et så lavt f-tall. Komakorrektor 
og gode okularer kreves for gi gode bilder. Vi hadde dette, inkludert to Naglere (31mm og 26mm) og res-
ten Ethoser i brennvidder fra 17mm til 6mm. For dem som lurer er disse okularene fra firmaet Televue 
noe av det beste som kan skaffes for slike teleskop. Selve teleskopet var kort, og bare nær senit trengte vi 
et lite trinn opp på trappa. Det hadde GOTO og tracking som var veldig enkelt å betjene. Dette gjorde ob-
servasjonene våre effektive. 
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Teleskopet klart til bruk. 
 
 
 
Det var jo vårsesong, og for ama-
tørastronomer er dette tiden for 
galakser. Mye av den synlige 
himmelen er da ut av Melkeveiens 
plan og gir derfor fri sikt ut til ho-
per av andre galakser. Mengden 
av ting vi så var meget stor, og 
utvalget beskrevet her lite. Vi kik-
ket mye i Virgo (Jomfruen), og da 
ofte i sydligere områder av dette 
stjernebildet. Objekter mot syd 
kommer 20 grader høyere fra 
Kansas enn fra Stavanger-området 
hvor jeg bor – Dette har en merk-

bar effekt på kontrasten. Et høydepunkt her var Sombrero-galaksen M104, med sin tydelige krumme støv-
sky. En annen flott, mindre Messier-galakse i Virgo var M61, en liten spiral med tett tvunnede armer. Vi 
kikket også ofte høyt på himmelen, som i Ursa Major (Store Bjørn) – Især på én kveld som var disig, for å 
få best mulig kontrast. 
 
Mange av objektene var klin umulige å se fra Norge, hvilket var grunnen til at jeg ville se dem. Et eksem-
pel var M83 i Hydra, en ganske stor spiralgalakse. Den hadde en lys liten kjerne med en stor omkringlig-
gende, mye svakere halo. I sidesyn kunne vi se en stavstruktur, med antydede armer i kanten. Enda lenger 
syd, i Centaurus (Kentauren), var en kjent galakse kalt Centaurus A. Dette er en sterk strålingskilde i ra-
diobølger. Den har et svært, tykt støvbånd som deler den på tvers, og dette gikk greit å se. Kontrasten var 
mangelfull her nede, men vi så dens to lysende, avlange halvdeler. Så følte jeg meg modig, og trykket 
"NGC 5139" inn i GOTO-funksjonen. En kulehop gled inn i feltet – Faktisk den største av dem alle: 
Omega Centauri. Den synlige delen var nokså stor og bestod av noen grøtete oppløste stjerner. Dette måt-
te jeg være fornøyd med – Den var bare et par grader over horisonten. 
 
Noen få galakser kikket vi på i stjernebildet Crater (begeret) som ligger godt syd for Leo. Det var første 
gang overhodet jeg hadde sett noe i det stjernebildet. Et høydepunkt var en gruppe på 8 galakser i Virgo, 
alle synlige i samme synsfelt ved 213x. Her hjalp Ethos-okularets 100 graders felt. For dem som lurer på 
hvilken samling dette var og vil sjekke i et kart: De befinner seg 1/2 grad syd for NGC 4261. En artig li-
ten kulehop vi kom innom var NGC 4147 i Coma Berenices. Den var ikke stor, men lyssterk og tett og 
med en god del stjerner sett. 
 
Noe av det vakreste vi så i det hele tatt var på den første kvelden. Dette var kulehopen M5, som vi så på 
da seeingen var veldig stabil. Stjernene var bittesmå i den tette, kraftige kjernen. Den omkringliggende 
stjernefylte haloen rundt var svær, og fylte mye av feltet ved 213x. Vi mente at denne var flottere enn 
M13, som vi så på deretter. M5 hadde en klarere konsentrasjonsprofil opp mot en tettere, lysere kjerne. 
 
Den store kikkerten, kombinert med ganske bra forhold, gjorde at vi så mye detaljer. Det var vanlig at 
galakser var strukturerte. På tre av kveldene med klarvær gikk Rick og la seg tidligere enn meg. Jeg fikk 
lov til å fortsette observasjonene alene, da jeg var blitt opplært i hvordan alt skulle stues vekk etterpå. 
Reisen til USA var storartet. Det ble flotte opplevelser både på dag- og nattestid. Singmaster-familien var 
veldig generøse, og vi kom godt overens sammen. Det var en opplevelse som ikke vil glemmes. 
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Observasjon med et 0,9 m teleskop i Sveits 
Av Erlend Rønnekleiv  
 
Rundt månedsskiftet juli-august deltok jeg på en festival for o-løpere i området rundt landsbyen Laax. 
som ligger i kantonen Graubünden øst i Sveits. Jeg er ingen stor o-løper, men jeg hadde det likevel flott 
der jeg sprang i fjellet og lette etter poster sammen med 3300 andre deltagere. På hjemmesiden til festiva-
len fant jeg et tilbud om å delta på en omvisning i et observatorium i nabolandsbyen Falera 
(www.sternwarte-mirasteilas.ch). Det kostet 65 kr i inngangspenger.  
 
Observatorie-fasilitetene viste seg å være svært imponerende, med en 150 mm Takahashi refraktor (linse-
teleskop) og et 0,9 m speilteleskop! Speilteleskopet må være blant de største som er tilgjengelig for publi-
kum i Europa. Observatoriet eies av en amatørforening med bare 20 medlemmer, godt finansiert av spon-
sormidler (2.7 millioner er investert i teleskopene). Beliggenheten er meget gunstig, i 1288 meters høyde 
og med lite lysforurensning. I ti-halv-elleve-tiden denne sommerkvelden kunne jeg tydelig se strukturene 
i melkeveien med bare øynene. Jeg ble fortalt at foreningen tilbød observasjonskvelder for turister på fas-
te ukedager hele året, og at det var rimelige gode forhold på ca. 40 % av disse kveldene (med og uten 
måne).  

  

  
Bildetekst øverste rekke: Til venstre ser vi observatoriebygget med taket trukket tilbake. De besøkende er 
på vei inn til et kort foredrag i underetasjen før vi går opp til teleskopene. Til høyre ser vi det store Cas-

segrain-teleskopet med 0,9 m frontåpning. Et skråstilt speil inne i teleskopet fører lyset ut gjennom rota-
sjonsaksen til monteringen, ca. 1.6 m over bakken. (Foto: Erlend Rønnekleiv) 

 
Bildetekst nederste rekke: Til venstre: Cassegrain-teleskopet med 0,9 m frontåpning. Okularet står i ro-
tasjonsaksen til monteringen, ca. 1.6 m over bakken. Til høyre: 150 mm linseteleskop. (Bilder fra nettsi-

dene til observatoriet). 
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Vi startet med å se på Saturn, som stod 24° over horisontalretningen og allerede nærmet seg horisonten 
over de høye fjelltoppene i vest. Planeten var rimelig skarp i refraktoren, men atmosfærefluktuasjoner 
gjorde at den hele tiden endret form og danset hurtig rundt med små bevegelser. I speilteleskopet var den 
lysere og forstørrelsen var betydelig større enn i refraktoren. Bildet var imidlertid litt mindre skarpt, men 
også mye roligere enn i refraktoren. De som viste oss rundt kunne fortelle at refraktoren vanligvis gav 
skarpere og mer detaljerte bilder av slike lyssterke objekter enn hva det store speilteleskopet gjorde. År-
saken til dette er at de atmosfæriske fluktuasjonene gir forskjellige bevegelser av “planetbildet” for lys 
som treffer den store åpningsflaten til speilteleskopet på ulike steder. I okularet legges alle disse bidrage-
ne sammen til et bilde som blir mer stabilt, men også litt mer uskarpt. 
 

 

 

 
Saturn fotografert av forfatteren, med Phi-
lipsToucam webkamera og 5 bilder/s i 3.2 

minutter kl. 00:18 den 27. mars 2005. Det ble 
brukt et 200 mm f/5 speilteleskop med 5x Te-
levue Powermate (Barlow). 
 

 
Vi flyttet oss til kulehopen M13. Her kom det store teleskopet mer til sin rett. Den store lysåpningen gjør 
det mulig å se mye svakere stjerner og objekter enn hva man kan se med et mindre teleskop. Teleskopet 
egner seg derfor godt for søk etter lyssvake asteroider og kometer, et arbeid som utføres ved hjelp av ka-
mera og programvare for bildeanalyse. Siden 2009 har observatoriet i Falera oppdaget 24 nye objekter, og 
1224 observasjoner er rapportert inn til databasen NEODyS. 
  
Kvelden ble avsluttet med en titt på Ringtåken M57 og deretter Whirlpool-galaksen M51. Begge objekte-
ne var store og lyse i speilteleskopet, mens det var vanskeligere å få øye på detaljer i refraktoren. Særlig 
Whirlpool-galaksen var utrolig imponerende å se på med mange synlige detaljer i spiralarmene, som man 
kan se på foto, men som jeg aldri har kunnet se visuelt tidligere.  
 

 

 
Bilde tatt av Birger Andresen og Erlend Langsrud 21. - 22. 
april 2008. Bildet er tatt gjennom TAF's CGE1400-

teleskop med foreningens Meade DSI PRO II CCD-
kamera. Eksponeringstider 40 stk 9 sekunders ekspone-

ringer gjennom hvert av fargefiltrene (rødt, grønt og 
blått). Billedbehandlingen er gjort i programvaren som 
fulgte med kameraet samt Neat Image og Photoshop 

 

 
Galaksen M51 fotografert av Birger Andresen, TAF med 
digitalt speilreflekskamera (Canon EOS 350D) gjennom 

C11 teleskopet på Bratsberg natt til 4. februar 2006. Tele-
skopet har 280mm objektivåpning og 2800mm brennvidde. 

Fire eksponeringer på 185, 188, 203 og 194 sekunder ble 
stacket og behandlet sammen med en Dark Frame på 181 
sekunder. Billedbehandlingen ble gjort under veiledning 

av Erlend Langsrud, TAF. 
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Mindre solaktivitet og kaldere klima? 
av Øyvind Grøn 

Går vi inn i noen tiår med lav solaktivitet? Solforskere som har studert strømninger og magnet-
felter knyttet til solflekker, har konkludert med at solaktiviteten synes å være avtagende. Det 
kan oppstå et langvarig minimum. Vil dette ha betydning for Jordas klima?  

 

Solaktivitet 
Solflekker er mørke områder med 1000-15000C lavere temperatur og sterkere magnetfelt enn i omgivelse-
ne (Figur 1). Temperaturen i solflekkene er høy nok til at gassen ville ha lyst med et intenst, blendende 
lys hvis vi hadde sett på den alene. Men når Sola observeres og fotograferes blendes lysstyrken ned slik at 
ikke hele soloverflaten bare blir hvit på bildene. Siden størsteparten av soloverflaten lyser omtrent dobbelt 
så sterkt som området inni en solflekk, blir solflekkene mørke på de nedblendete bildene.  
 

 
Figur 1. Fotografi av en solflekk tatt i mai 2010 med det svenske 1 meters solteleskopet på La Palma. 

Jorda er vist i samme målestokk som solflekken. Solflekken består av en mørk, sentral umbra som er ca. 
4000 grader varm, omgitt av en penumbra bestående av avlange strukturer som peker ut fra umbraen. 

Utenfor flekken ser vi normal konveksjon med lys, varm gass (ca. 6000 grader) som beveger seg oppover 
og mørkere områder med gass som beveger seg nedover. 

Bildeadresse: http://www.space.com/11960-fading-sunspots-slower-solar-activity-solar-cycle.html 
 
Innerst i flekken finner vi umbraen som er mørkest. Utenfor denne har vi ofte en penumbra (halvskygge) 
der det er høyere temperatur, sterkere magnetfelt og ekstra kraftige vertikale strømninger. Her kan det 
oppstå enorme utbrudd av plasma. For at en solflekk skal dannes, må det være områder på Sola med til-
strekkelig sterkt magnetfelt. Når det er mange solflekker sier vi at det er stor solaktivitet (Figur 2). 
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Figur 2. Til venstre stille sol og til høyre aktiv sol.  
Bildeadresser: http://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/110614-sun-hibernation-solar-cycle-

sunspots-space-science/ og  http://spd.boulder.swri.edu/solar_mystery/ 

 
Temperaturen i Norge varierer med mange perioder, en døgnlig variasjon, en årlig og en variasjon med 
periode på hundre tusen år knyttet til istidene. På tilsvarende måte har solaktiviteten hatt variasjoner med 
mange perioder. Den tydeligste kortvarige syklusen har en periode på mellom 9 og 13 år (Figur 3). Vi 
befinner oss nå i begynnelsen av solflekksyklus 24 etter at man begynte å gjøre regelmessige tellinger av 
antall solflekker. Solaktiviteten har passert gjennom et minimum i årene 2009-2010, og utvikler seg nå, 
hvis alt går som normalt, mot et maksimum som forventes å inntreffe i 2013.  

 
Figur 3. Øverst “Sommerfugldiagram” som viser antall og breddegrad for solflekkene per år fra 1870 til 

2010. Hyppigheten av solflekkene varierer med en periode på omtrent 11 år. De har en tendens til å be-
vege seg fra omtrent 50. breddegrad ved begynnelsen av en solflekkperiode og mot ekvator i løpet av pe-

rioden. Nederst gjennomsnittlig daglig solflekkareal i prosent av halvkulen som vender mot oss. 
Bildeadresse: http://spd.boulder.swri.edu/solar_mystery/ 

 
Tre forskjellige typer observasjoner peker mot at dette maksimumet bare blir halvparten så sterkt som i 
den foregående syklus 23 som hadde maksimum i 2002. Observasjonene kombinert med simuleringer av 
utviklingen på Sola antyder også at solflekksyklus 25 som normalt ville ha maksimum i 2024, enten blir 
svakere enn normalt eller at dette maksimumet kanskje ikke vil inntreffe. For å forstå hva det dreier seg 
om, må vi først vite litt mer om Sola. 
 
Sola er så varm at mye av materialet i Sola er ionisert. Det betyr at selv om Sola som helhet er elektrisk 
nøytral, så eksisterer materien i form av plasma med frie ladninger som er litt ujevnt fordelt. Plasmaet er i 
en til dels kaotisk og turbulent bevegelse. Men det finnes også plasmastrømmer som blant solforskerne 
kalles jetstrømmer. 
 
Jetstrømmene er knyttet til en plasmastrøm under Solas overflate i øst-vest retning. Denne strømmen er 
registrert ved hjelp av observasjoner fra satellitter slike som Solar Dynamics Observatory (SDO) og 
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SOHO. Også målinger av svingninger på Solas overflate har bidratt til forståelsen av Solas indre struktur 
på tilsvarende måte som målinger av seismiske svingninger har lært oss mye om Jordas indre. 
 
Elektrisk strøm er ladning i bevegelse. Derfor innebærer Solas plasmajetstrømmer også elektriske strøm-
mer i Sola. All elektrisk strøm lager magnetfelt. Så Sola har magnetfelter som virker tilbake med magne-
tiske krefter på ladde partikler i solplasmaet. 
 
Magnetfeltene på Sola er en kombinasjon av de kaotiske feltene knyttet til plasmaets turbulente bevegel-
se, jetstrømmenes magnetfelt og et magnetfelt som har sammenheng med Solas rotasjon. Denne siste 
komponenten av Solas magnetfelt kommer av de sirkulære strømmene som solrotasjonen forårsaker, og 
har samme form som feltet til en strømførende spole (Astronomi nr. 2, 2011). Det har to magnetiske poler 
akkurat som Jordas magnetfelt. Solas magnetiske poler reverseres hvert 11 år (først + til – og 11 år senere 
fra – til +). Det betyr at Solas magnetiske syklus har en periode på 22 år. Så solaktivitetens 11-års syklus 
er halvparten av perioden til Solas magnetiske syklus. 
 

Er solaktiviteten i ferd med å svekkes? 
De tre observerte egenskapene annonsert ovenfor er: 1) De siste årene er Solas magnetfelt blitt svekket, 2) 
Aktiviteten nær Solas poler er svekket, og 3) jetstrømmene er borte. Disse observasjonsresultatene ble 
presentert ved American Astronomical Society’s Solar Physics Division sitt møte 13. – 16. juni 2011. 
 
Plasmastrømmene pleier å dukke opp ved 50. breddegrad forut for dannelse av solflekker i den kommen-
de solflekkperioden. For eksempel kom jetstrømmene for syklus 24 til syne i 1997, og denne syklusen 
forventes å ha maksimum i 2013. Jo sterkere strømmer, desto flere flekker. Strømmene forut for syklus 24 
var svakere enn normalt, så solforskerne forutsier et svakere maksimum enn vanlig omkring 2013. 
 
Ut fra de tidligere observerte tilsynelatende regelmessighetene og simuleringer av prosessene i Solas ind-
re, skulle nye jetstrømmer knyttet til syklus 25 med maksimum for solaktiviteten i 1924 ha dukket opp i 
2008. Men de er enda ikke registrert. Dette kan enten bety at denne solflekkperioden kommer noen år se-
nere enn normalt eller at den ikke kommer i det hele tatt. 
 
Satellittmålinger har også vist at den gjennomsnittlige magnetiske feltstyrken i umbraene til solflekkene 
har avtatt de siste ti årene fra 2500 Gauss til 2000 Gauss, dvs. med gjennomsnittlig 50 Gauss per år (Figur 
4). 

 
Figur 4. Figuren viser hvordan den gjennomsnittlige magnetiske feltstyrken i umbraen til solflekkene har 
avtatt de siste ti årene. Feltstyrken er målt i Gauss.  

Bildeadresse: http://www.universetoday.com/86643/regular-solar-cycle-could-be-going-on-hiatus/ 

 
For at det skal dannes solflekker må den magnetiske feltstyrken være minst 1500 Gauss. (Jordas magnet-
felt er bare 0,5 Gauss på jordoverflaten og 25 Gauss i Jordas kjerne, så det er snakk om ganske sterke 
magnetfelter.) Hvis svekkelsen av Solas magnetfelt fortsetter på samme måte som de siste ti årene, vil det 
fra 2022 av bli svært få områder på soloverflaten med magnetisk feltstyrke over den kritiske grensen på 
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1500 Gauss, og da vil Sola gå inn i en periode med ukjent lengde der feltet er for svakt til at det blir dan-
net solflekker. 
  

Solaktivitet og klima 
En slik periode med liten solaktivitet fant sted fra 1645 til 1715 og kalles Maunderminimumet. I hele 70 
år var det praktisk talt ingen solflekker. I denne perioden var det også uvanlig kaldt klima i Vest-Europa 
og Nord-Amerika. Dette er neppe en tilfeldighet. Variasjoner i solaktiviteten har flere virkninger som kan 
ha betydning for Jordas klima.  
 
En er at det faktisk kommer mer solenergi til Jorda når det er mange solflekker til tross for at temperatu-
ren i solflekkene er lavere enn i omgivelsene. Det kommer av at det er svære utbrudd av glohet plasma fra 
solflekkene, og de gjør at det transporteres mer energi ut fra solflekkene enn fra områdene uten solflekker. 
  
En annen virkning av stor solaktivitet er at atmosfæren da mottar større intensitet av ultrafiolett stråling 
fra Sola. Dette kan ha betydning for energibalansen i atmosfæren og kan dermed påvirke atmosfærens 
bevegelser i stor skala. 
 
Det å finne ut hvor effektive disse mekanismene er når det gjelder Jordas klima i forhold til for eksempel 
menneskeskapte variasjoner i drivhuseffekten, er et aktivt forskningsområde i dag. Forskerne er ikke eni-
ge om hvor viktige de forskjellige mekanismene er. For eksempel tyder historiske data på at forskjellen i 
global temperatur ved maksimal og minimal solaktivitet i elleveårs syklusene bare er 0,10C. Men dette 
kan bety at Jorda reagerer så langsomt på variasjoner av solinnstrålingen at 6 år fra middels solaktivitet til 
maksimum og minimum er for kort tid til å gi noen større virkning. En undersøkelse presentert i mars 
2010 utgaven av Geophysical Research Letters konkluderer imidlertid med at frem til år 2100 vil en 
svekkelse av solaktiviteten ikke bidra med mer enn 0,3 grader senkning av temperaturen. 
 
Vi kan likevel ikke være sikre på at et langvarig solflekkminimum av tilsvarende karakter som Maunder-
minimumet ikke skal ha noen virkninger på Jordas klima. Noen solforskere varsler et kaldere klima i de 
neste tiårene. 
 
FN’s klimapanel, derimot, varsler en jevn temperaturstigning på grunn av økende menneskeskapt driv-
huseffekt som særlig skyldes utslipp av CO2, og forutsier en temperaturstigning i løpet av de kommende 
hundre år på 4,50C. Men i klimamodellene som denne forutsigelsen er basert på, er det ikke tatt hensyn til 
en minsking av solaktiviteten av den typen solforskerne nå varsler. Hvis det er riktig at temperaturstig-
ningen de neste hundre årene på grunn av økende drivhuseffekt vil være 15 ganger større enn avkjølingen 
på grunn av liten solaktivitet, kan neglisjeringen av solaktivitetens variasjon forsvares. Men det er ikke 
allmenn enighet om dette blant forskerne. Enkelte solforskere mener at variasjonen i solaktivitet er vik-
tigst. 
 
Solas dynamikk er komplisert. Det er blitt reist tvil om vi kjenner dynamikken godt nok til å kunne gjøre 
pålitelige forutsigelser om Solas oppførsel. Ikke desto mindre er nettopp det å komme med forutsigelser, i 
dette tilfellet ut fra en teori om Solas dynamikk i kombinasjon med historiske data, en viktig del av viten-
skapen. Dersom forutsigelsen ikke slår til lærer vi noe om hvilke av våre forestillinger som ikke er kor-
rekte, og hvis forutsigelsen slår til styrkes teorien den er basert på. 
 
Når det gjelder solaktivitet, drivhuseffekt og klima har vi to mekanismer som virker hver sin vei. Mins-
kende solaktivitet gir kaldere klima, mens økende drivhuseffekt gir varmere klima. Uenigheten blant 
forskerne forteller oss at vi enda ikke har sikker viten om hvilken av disse mekanismene som vil ha størst 
betydning for Jordas klima de neste tiårene. Det skal bli spennende å se naturens svar. 
 
 Jeg vil gjerne takke Birger Andresen, Rasmus Benestad og Jan-Erik Solheim for at de har lest gjennom 
artikkelen og kommet med forslag som har bidratt til å forbedre den. 
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Flotte objekter for prismekikkert 
Av Birger Andresen 

Man trenger ikke ha stor kikkert for å se flotte ting på stjernehimmelen. Nedenfor er et 
knippe objekter som egner seg for prismekikkerter. 

 

Prismekikkerter 
Prismekikkerter, også kjent som turkikkerter, er 
karakterisert ved liten lyssamlende evne, liten for-
størrelse og stort felt.  Lav lyssamlende evne er en 
udiskutabel ulempe siden man da kun kan se for-
holdsvis lyssterke objekter.  Liten forstørrelse og 
stort felt henger sammen. Dette er både en styrke 
og en svakhet. Det gjør det vanskelig å se detaljer, 
men samtidig kan man se objekter som har stor 
utstrekning. Det gjør det også lettere å finne objek-
tene dersom man ikke er så godt kjent på himme-
len. 
 
Det er også en stor fordel at man ser himmelen 
med begge øynene når man bruker prismekikkert. 
Dette gir en behagelig og uanstrengt observasjon. 
En 7x50 prismekikkert er perfekt for astronomisk 
bruk. Den forstørrer 7 ganger og har et bildetverr-
snitt på 50/7 = 7.1 mm, hvilket er omtrent så stort 
som en ung pupill kan utvide seg. Lysstryken i feltet er derfor maksimal. Mindre kikkerter kan også bru-
kes. Tallet 50 er diameteren på de to frontlinsene i millimeter. En 7x50 prismekikkert samler ca. 50 gang-
er så mye lys som et godt øye. 
 

Månen 
Månen har en ustrekning på ca. ½° = 30  buesekunder.  Prismekikkerten vil vise mange av de største krat-
rene og strukturene. Man bør helst observere når Månen er mindre enn 60-65% belyst. Skyggene er skar-
pest der Sola er i ferd med å stå opp (før fullmåne) og gå ned (etter fullmåne), altså der belyst måneover-
flate går over i mørk måneoverflate. Denne grensen kalles for terminator på fagspråket. 
   
Observer gjerne Månen når himmelen kun er halvmørk. Da blir man mindre blendet av det intense måne-
lyset.  Dette er viktigst når månefasen er stor.  
 
Ved ekstra liten månefase, for eksempel  to-tre dager før og etter nymåne, vil en prismekikkert klart vise 
at den mørke måneoverflaten lyses opp av sollys reflektert fra Jordas overflate. Månen har da omtrent 
"fulljord" akkurat som vi har fullmåne omtrent to uker etter nymåne. Skinnet fra Jorda er da så sterkt at vi 
lett ser konturer over hele den mørke delen av måneoverflaten. Dette synet kan være meget flott i en 
prismekikkert. 

 

Oriontåken 
Oriontåken, også kjent som Messier objekt nr. 42 (M42), er den 
desidert flotteste gasståken på den nordlige himmelen. Den er lett 
å finne rett under Orions belte når stjernebildet Orion står om-
trent rett i sør. Den er godt synlig uten kikkert fra et skikkelig 
mørkt sted.  
 
Oriontåken er en enorm gasståke som lyser både ved refleksjon 
av lys fra meget unge, varme stjerner som er dannet inne i gass-
tåken og ved emisjon av stråling, spesielt hydrogen alfa lys. 
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I en prismekikkert vises mange strukturer i tåken. Den er et mektig syn på skikkelig mørk himmel og med 
gode forhold langt unna lyskilder. Selv fra ganske lysforurensede områder kan den være et fint syn, men 
da forsvinner mange av de flotte strukturene. 

 Foto: Erlend Langsrud og Birger Andresen 
 

Pleiadene 
Pleiadene i Tyren, også kjent som De Sju Søstre og Messier objekt nr. 45, er en åpen stjernehop. Dette er 
en ansamling av mange stjerner på et lite område på himmelen. Stjernene er dannet fra en gasståke som 
Oriontåken, men prosessen er kommet så langt at strålingstrykket fra stjernene har blåst vekk nesten all 
gass.  
 
Vi har mange flotte åpne stjernehoper på himmelen. M45 er en av de nærmeste, og stjernene står så langt 
fra hverandre at hopen er flottest i små kikkerter. Den er godt synlig uten kikkert, og den er meget flott i 
prismekikkert. På bilder ser man restene etter gasståken som en halo av blått lys rundt de sterkeste stjer-
nene. 

         
 
Pleiadene befinner seg i stjernebildet Tyren. Dette fotografiet tatt av Erlend Langsrud viser restene av 

gasståken stjernene er dannet fra som en blå glød rundt de sterkeste stjernene. Denne gløden er ikke syn-
lig uten kamera. 

 

Dobbelthopen i Perseus 
Dobbelthopen i Perseus, NGC 869 og NGC 884, befinner seg på grensen mellom Perseus og det lett gjen-
kjennelige stjernebildet Cassiopeia, som ser ut som en litt skjev W.  
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Dobbelthopen er lett å finne fra Cassiopeia. I en prismekikkert ser man en del enkeltstjerner omgitt av to 
diffuse ”flekker” som dannes av alle de svake stjernene i den åpne stjernehopen.  
 

 
 

Dobbelthopen i Perseus fotografert av Erlend Langsrud og Birger Andresen 

 

Andromedatåken 
Andromedatåken, også kjent som Messier objekt nr. 31, er den klareste galaksen på den nordlige stjerne-
himmelen. Den er ca. 2.5 millioner lysår unna oss, hvilket betyr at lyset har brukt 2.5 millioner år på å nå 
frem til oss. Du ser altså galaksen slik den så ut for 2.5 millioner år siden. For å sette denne avstanden i 
perspektiv kan det nevnes at lyset går hele 7,5 ganger rundt Jorda ved ekvator på ett sekund! 
  
Andromedatåken er en av våre nærmeste galaksenaboer, og kan ses greit uten kikkert selv med middels 
gode forhold. Den dekker faktisk et område på ca. 3° på himmelen, noe som tilsvarer 6 månediametre.  I 
en prismekikkert ser man en stor, klar og avlang diffus tåkeflekk som skyldes den samlede gløden fra mil-
liarder av stjerner langt der ute i verdensrommet. Den er et flott skue hvis du har gode forhold på et sted 
langt unna lyskilder. Da ser du ”tåke” langt ut fra kjernen. Ved dårlige forhold eller lysforurensede steder 
ser man kun kjernen av galaksen.  
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Til venstre: Andromedatåken (nede til høyre) og M33 (oppe til venstre) fotografert av Bengt Erlandsen 
med normalobjektiv. Til høyre: Andromedatåken fotografert av Erlend Langsrud og Birger Andresen med 

70mm f/6.8 (f=476mm) refraktor. 

 

M33 
M33 er også en av våre nære galaksenaboer. Den er en spiralgalakse med utstrekning på litt over en grad 
på himmelen. Vi er så heldige at vi ser den nesten rett ovenfra. Spiralstrukturen er derfor veldig flott. Den 
har imidlertid lav overflatelysstyrke, og krever derfor svært mørk himmel for å ses godt. Kombinasjonen 
av lav overflatelysstyrke og stor utstrekning gjør at den er et flott objekt i en prismekikkert dersom him-
melen er veldig mørk og forholdene er gode. Prøv denne med prismekikkerten fra fjellet en gnistrende fin 
natt. 

 

   
M33 fotografert med 66mm f400 linsekikkert av Erlend Langsrud. Legg merke til 56 Andromedae 
på kartet. 

 

Dobbeltstjernen 56 Andromedae og den åpne stjernehopen NGC 752 
56 Andromedae er en flott dobbeltstjerne med komponenter av henholdsvis 5,8 og 6,1 mag. Dette er på 
grensen av hva en person med gode øyne kan se ved rimelig gode forhold. Begge komponentene er oran-
sje, og avstanden mellom dem er 190 buesekunder. Paret er et flott syn i en prismekikkert ikke minst fordi 
den åpne stjernehopen NGC 752 ligger i samme synsfelt like nord for den. Denne hopen inneholder 60 
stjerner spredt over et 50 bueminutters felt og er virkelig et flott syn i prismekikkerten! Se M33-kartet 
ovenfor hvor også Andromedatåken, NGC 752 og 56 Andromedae er avmerket. 
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Melkeveien 
Et velment forslag fra meg: Ta med deg en campingseng eller liggestol og en prismekikkert samt nok 
varme klær eller sovepose/ullpledd og legg deg ned et sted med lite lysforurensning og klar himmel. Kikk 
langs Melkeveien som går gjennom Kefeus, Cassiopeia, Perseus og nedover mot Svanen og Ørnen.  Det 
er utrolig mye vakkert å se i disse områdene med en prismekikkert hvis forholdene er gode. 
 
Høsten er det beste tidspunktet for oss her i nord. Da står nemlig de tetteste delene av Melkeveien som er 
synlige for oss i retning Svanen og Ørnen høyt på kveldshimmelen. Samtidig er det gjerne snøfritt slik at 
himmelen er så mørk som den kan bli.  Og som en bonus er det 
behagelige temperatur på denne tiden av året. 

 

Sola 
Store solflekker er flotte å se på i prismekikkert. Men her må du 
først lage deg to trygge solfiltre til å montere foran hver av linsene 
på kikkerten. Kontakt TAF for kjøp av solfilterduk. Instruksjon for 
hvordan man lager sikkert solfilter finner du i Corona 2/2011. 
 

Solflekker fotografert av Birger Andresen 
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Månen passerer foran Pleiadene 
av Per-Jonny Bremseth 
 
Stjerne- og planetokkultasjoner ved månen er en morsom, interesant og en viktig del av astronomien. Vi-
tenskapelig verdi har det også, dersom nøyaktig tidtakning av stjernens forsvinning eller tilsynekomst 
utføres. 
 
Spesielt vakkert er det å observere stjernene i Pleiadene (syvstjernen) slukne en etter en bak den mørke 
del av månen. Det er ikke alltid de forsvinner på et blunk, men kan blinke til enda en gang mellom måne-
fjellene. 
 
Månen okkulterer Pleiadene hvert 18. år (Saros Cyklus), p.g.a. slingring i banen, og 
da okkulteres Pleiadene i en lengre periode. 
 
Min fineste opplevelse med en slik okkultasjon inntraff i 1988. Månen var da en 7 % sigd med godt syn-
lig jordskinn og stjernene forvant bak den mørke randen. Månens bevegelse går jo mot øst. 

 

  
 
Tegningen viser Månen i det den er i ferd med å passere foran Pleiadene. Legg merke til Månens størrel-
se i forhold til stjernehopen. Husk dette neste gang du ser på Pleiadene. Figur fra SkyMap Pro til høyre. 
Se for øvrig foto av Pleiadene på side 18. 
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T Tauri – en stjerne som fødes 
av Terje Bjerkgård 
 
Stjernen T Tauri i stjernebildet Tyren har gitt navn til en helt spesiell klasse stjerner, nemlig svært unge 
stjerner som er i sin spede ”barndom”, det vil si at kjernereaksjonene og fusjonsprosessene som gjør dem 
til stjerner er akkurat startet. Videre er dette stjerner som Sola, det vil si er lettere enn 2-3 solmasser og 
stort sett har samme overflatetemperatur som Sola eller kaldere. Imidlertid lyser de relativt sterkere enn 
Sola fordi de har en større radius. Dette er fordi stjernene ennå er i ferd med å trekke seg sammen fra den 
opprinnelige skyen de ble dannet fra. Det tar om lag 100 millioner før stjernen er stabilisert og lyser jevnt 
på grunn av fusjonsprosessene i kjernen. Før dette er disse stjernene svært aktive og oppviser typisk en 
stor og oftest uforutsigbar variabilitet i lysstyrke. 
 

Oppdagelsen av T Tauri 
T Tauri ble oppdaget allerede i 1852 av asteroidejegeren John Russel Hind, som for øvrig oppdaget ikke 
mindre enn 11 asteroider, en nova (Nova Ophiuchi 1848) og en annen variabel stjerne (R Leporis). Hind 
brukte gode stjernekart og denne kvelden i oktober oppdaget han en 10 mag. stjerne han ikke hadde på 
sine kart. Stjernen viste seg snart å variere mye i lysstyrke (2-4 mag) og ble da gitt navnet T Tauri (den 3. 
variable stjernen oppdaget i stjernebildet Taurus).  
 

Like etter oppdagelsen av stjernen ble det 
oppdaget en gasståke like ved, kjent som 
Hinds Variable Tåke (NGC 1554-5). Dette var 
en refleksjonståke som ble opplyst av stjernen 
og som følge av variasjonen i stjernen, varierte 
også tåken i synbarhet. Men tåken ble gradvis 
svakere og i 1868 forsvant den helt av syne. 
Dette til tross for at stjernen fortsatte å variere 
stort sett i samme grad. Så dukket tåken opp 
igjen i 1890 før den igjen ble svakere og 
kunne bare sees på fotografiske plater. Fra om 
lag 1920 ble tåken gradvis mer lyssterk og er 
nå synlig med store amatørteleskoper.  
 

T Tauri er stjernen midt i høyre halvdel av bildet. Den omgivende gassen er del av Hinds tåke. 

 
I 1890 ble det oppdaget at T Tauri selv er omgitt av en liten gasståke. T Tauri hadde da en lysstyrke på 14 
mag, noe som var nær grensen for det som kunne observeres med datidens teleskoper (men enkelt i TAFs 
hovedteleskop). Tåken var liten, bare 4 buesekunder i utstrekning og kunne sees nettopp fordi stjernen var 
så svak. Stjernen økte så lysstyrken og har siden begynnelsen av 1900-tallet vært sterkere enn 10 mag, 
noe som gjør tåken svært vanskelig å se. Denne tåken er selvfølgelig nå langt unna rekkevidden for ama-
tørinstrumenter. 
 
Det ble også oppdaget en jetstråle ut fra Hinds tåke, et såkalt Herbig-Haro objekt. Slike jetstråler eller 
filamenter er vanligvis knyttet til unge stjerner som blåser ut masse.  
 
I 1981 ble det så oppdaget at T Tauri er del av et dobbeltstjernesystem og at kompanjongen befinner seg 
ca. ½ buesekund fra hovedstjernen. Og seinere studier antar faktisk at det kan dreie seg om et trippelstjer-
nesystem.  
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Om T Tauri stjerner 
T Tauri stjerner er altså stjerner som nettopp har 
kommet fram fra tåkeskyene de er dannet av og ennå 
ikke har kommet ned på hovedserien i Hertzsprung-
Russel (HR) diagrammet (se figur). Skyene av støv 
og gass som kondenserer til stjerner består for det 
meste av hydrogen, noe helium, litt litium og spor-
mengder av andre elementer. Litium brytes ned når 
en stjerne utvikles til en hovedseriestjerne og 
mengden i en T Tauri stjerne kan således brukes til å 
si noe om hvor den befinner seg i sin utvikling.  
 
HR diagram som viser kjente T Tauri stjerner og 

deres utviklingslinjer mot hovedserien som er den 
stiplede linja på skrå mot venstre i figuren og 
avhengighet av sin masse (heltrukne linjer og i 

solmasser Mo). 
 
T Tauri stjernene er typisk omgitt av vidstrakte 
akkresjonsskiver som kan bli planeter (kjent som 
protoplanetskiver).  Den generelle teori er at T Tauri 
stjernene vokser som følge av at de samler til seg 
masse fra gass-skivene rundt dem. Forandringene i 
lysstyrke til T Tauri stjernene kan skyldes 
instabiliteter i gass-skiven, periodevis voldsom 

aktivitet i stjerneatmosfæren, og at gass-skiven kan komme til å skygge for stjernelyset i varierende grad.  
 
 
Mange T Tauri stjerner opptrer i eller nær områder med mørke gass-skyer i Melkeveien. Dette er fordi 

stjernene er dannet fra disse 
skyene i de siste få millioner 
år og har derfor ikke rukket 
å bevege seg særlig langt fra 
”fødestedene”. 
 
Utviklingen av stjerner som 
Sola fra en mørk gassky til 
planetsystemene er dannet. 

T Tauri stadiet nås når 
protostjerner kan sees 

gjennom den mørke gassen 
den er dannet fra (d i 
figuren).  

 
 
 
Vår egen Sol gikk etter alt å 
dømme gjennom T Tauri 

fasen for mer enn 4.5 mrd. år siden. Således kan studier av disse stjernene fortelle oss om dannelsen og 
utvikling av Sola og Solsystemet i denne fasen. 
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Lyskurvene til T Tauri stjerner 
Ulikt mange andre variable stjerner, så kan en ikke bruke lysstyrkevariasjoner til å klassifisere T Tauri 
stjerner. Det som kjennetegner dem er svært uregelmessige og uforutsigbare endringer i lysstyrke. Så 
langt har det ikke lykkes å finne noen karakteristiske variasjoner eller repetitive sekvenser i lyskurvene. 
 
T Tauri selv har også variert svært uregelmessig. Mellom 1864 og 1916 varierte stjernen mellom 9.3 og 
14. mag med et dypt minimum mellom 1888 og 1891. Det dype minimumet lignet faktisk mye på signatu-
ren til R CrB stjerner (se Corona 3/2007). AAVSO (American Association of Variable Star Observers) 
begynte å observere T Tauri i 1916 og den kontinuerlige lyskurven siden da viser at variasjonene foregår 
på flere tidskalaer, fra flere år til daglige. Stjernen kom f.eks. opp fra minimum i 1967 og nådde 9.5 mag 
rundt 1970 for så å bli svakere igjen (10.8–11 mag) rundt 1976. I de siste årene har lysstyrken variert mel-
lom 9.3 og 10.7 mag og det siste året (2010-april 2011) mellom 9.9 og 10.3 mag.   

 

Klassifikasjon 
Siden T Tauri stjerner ikke sikkert kan identifiseres på grunn av bare lyskurvene, har astronomene måtte 
bruke andre metoder for å finne en fellesnevner for stjernene. Og et uvanlig stjernespektrum er typisk. De 
har svært sterke absorpsjonslinjer av hydrogen og kalium, Ca II (singelionisert kalsium), Fe I (nøytralt 
jern), S II (enkeltionisert svovel) og ikke minst litium-linjer som altså brytes ned før stjernen når hovedse-
rien. 
 
I tillegg er disse stjernene altså assosiert med gass- og støvtåker gjerne nær eller i Melkeveiens spiralar-
mer, de tilhører spektralklasse F og G (likheter med Sola) og har lav luminositet (overflatelysstyrke). 
 
På grunn av spektroskopiske trekk som skyldes gass-skiver rundt stjernene, deles de videre inn i klassiske 
T Tauri stjerner og svake T Tauri stjerner. De klassiske har ekstensive gass-skiver som gir sterke emi-
sjonslinjer, mens de svake T Tauri stjernene har kun utydelige emisjonslinjer. De svake er svært interes-
sante fordi der har skivene forsvunnet og det kan være dannet protoplaneter. 
 
En tredje gruppe stjerner som sannsynligvis er relatert til T Tauri klassen er de som kalles FU Orionis 
type stjerner. De har navnet etter prototypen i Orion som i 1939 først ble antatt å være en type novastjerne 
som sakte økte sin lysstyrke med 7 magnituder. Seinere er det funnet andre tilsvarende stjerner og en reg-
ner nå med at dette også er pre-hovedserie stjerner, hvor gass fra akkresjonsskiven plutselig er blitt dum-
pet ned på stjernen og derfor har økt lysstyrken så dramatisk. Noen slike såkalte FUors har også jetstråler. 
Det er mulig at alle T Tauri stjerner går gjennom FU Orionis stadier før de roer seg på hovedserien.  
 

Observasjoner 
 

T Tauri befinner seg bare ca. 3 grader nord for Aldebaran og 
Hyadene i Tyren (Taurus). Kart for lysstyrkebestemmelser kan 
enkelt lastes ned fra sidene til AAVSO.  
 
Hinds variable tåke krever meget gode forhold og større tele-
skoper. Det kan være verdt å prøve med TAF sine 14 og 15-
tommers teleskoper. Siden det er snakk om en refleksjonståke 
er det ingen hjelp i å bruke filter.   

 
 
 

 
 
 
 

 

 

T Tauri 

Aldebaran 
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Nyheter 
En planet laget av diamant? 
kilde: http://www.mpifr-bonn.mpg.de/public/pr/pr-pulsar-august2011-en.html 

 
En tidligere stjerne som har blitt omdannet til diamant, kan det være mulig? Det er nemlig det et in-

ternasjonalt forskerteam mener de nå har funnet. Diamantplaneten som kretser rundt en nøytronstjer-
ne, en såkalt pulsar, ble funnet ved hjelp av 64 m radioteleskopet i Parkes, Australia. Funnet er styrket 
ved observasjoner med Lovell radioteleskopet i England og ett av 10-meters Keck teleskopene på Ha-

waii. Pulsaren og planeten befinner seg 4000 lysår unna i stjernebildet Vannslangen (Serpens). 

 
 En pulsar er en nøytronstjerne som sender ut en stråle av radiobølger som treffer Jorda. Disse pulsene har 
et svært så regelmessig mønster. Imidlertid fant forskerne at pulsene fra den nyoppdagede pulsaren med 
betegnelsen PSR J1719-1438 ble systematisk påvirket eller modulert og konkluderte med at dette måtte 
skyldes et objekt som kretset rundt stjernen.  

Skisse som viser pulsar-planet systemet PSR J1719-
1438 med pulsaren med 5.7 ms rotasjonsperiode i 

sentrum og banen til planeten sammenlignet med So-
las størrelse (markert i gult).  
 
Disse modulasjonene kan fortelle flere ting om plane-
ten. For det første, er omløpstiden bare to timer og 10 
minutter, noe som forteller at avstanden mellom stjer-
ne og planet bare er 600 000 km (litt mindre enn So-
las radius). For det andre, planeten er så nær stjernen 
at om diameteren var større enn 60 000 km (mindre 
enn halvparten av Jupiters radius), så ville den bli re-
vet i stykker av stjernens enorme tyngdekraft. 
 

”Tettheten til planeten må minst være som platina og gir oss indikasjoner på hvordan den er dannet”, sier 
forskerteamets leder professor Matthew Bailes fra Swinburne University of Technology i Australia. Tea-
met tror at planeten representerer kjernen til en tidligere massiv stjerne som har kvittet seg med masse til 
det som nå er blitt en pulsar. Pulsaren ble for øvrig funnet i et enormt datamateriale ved å bruke superda-
tamaskiner i Australia, England og Italia. Materialet er systematisk innsamlet av en rekke radioteleskoper 
over hele verden som har som formål å finne nettopp pulsarer. 
 
Hvordan fikk så pulsaren PSR J1719-1438 sin eksotiske kompanjong og hvordan kan vi vite at den er la-
get av diamant? Pulsaren er en såkalt millisekund pulsar og roterer rundt sin akse mer enn 10 000 ganger 
pr. minutt! Massen er om lag 1,4 ganger Solas, mens radius er bare 20 km! Omtrent 70 % av slike milli-
sekund pulsarer har en eller annen kompanjong. Forskerne tror at denne kompanjongen som stjerne, over-
fører masse til en gammel ”død” pulsar, noe som medfører at den begynner å spinne med svært stor has-
tighet. Resultatet er et system bestående av en millisekund pulsar med en kompanjong som oftest består 
av en hvit dverg. Forskerne mener å ha indikasjoner på systemer som kan utvikle seg på samme måte som 
PSR J1719-1438, men som nå er ultrakompakte røntgen dobbeltstjerner.  
 
Kompanjongen til PSR J1719-1438 er så nær stjernen at den må ha mistet de ytre lagene og antakelig så 
mye som 99.9 % av sin opprinnelige masse. Det som er tilbake er da mest sannsynlig karbon og oksygen, 
dannet under kjerneprosessene. Tettheten på materien er så høy at den må være krystallin, og således kan 
være i form av diamant.  
 
”Den endelige skjebnen til et slikt dobbeltstjernesystem er bestemt av massen og omløpstiden til donor-
stjernen ved masseoverføringen. Det at millisekund pulsarer med planeter er så sjeldne betyr at slike ekso-
tiske systemer krever helt spesielle forhold”, sier Dr. Benjamin Stappers fra Universitet i Manchester.  

Terje Bjerkgård 
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Svart hull sluker stjerne 
Ved hjelp av romteleskopet Swift har en gruppe astronomer observert sentrum av en galakse idet 

et supermassivt svart hull var i ferd med å sluke en stjerne. 

 

Figur 1. Illustrasjon av at et svart hull sluker en 

stjerne. http://www.side3.no/article3215861.ece 

 
I sentrum av nesten alle store spiralgalakser befinner det 
seg et supermassivt svart hull med opp til flere milliar-
der solmasser. Nær et slikt enormt svart hull er det et 
skummelt sterkt gravitasjonsfelt. Hvis en stjerne kom-
mer for nær kan den rives i stykker av de voldsomme 
tidevannskreftene. 
 
En gruppe astronomer mener nå å ha observert stråling 
fra en slik prosess ved hjelp av Swift romteleskopet. 
Den 28. mars 2011 registrerte Swifts Burst Alert Tele-
scope et høyst uvanlig objekt som nå kalles Swift 
J1644+57. Opprinnelig minnet det om et klassisk gam-
maglimt, men lyskurven (intensiteten som funksjon av 
tiden) viste seg snart å være helt annerledes. Intensiteten 
varierte hurtig opp og ned, men var i gjennomsnitt nes-
ten like sterkt i 12 minutter. Deretter strålte kilden ti 
ganger sterkere i de neste 7 minuttene. Tre timer senere 
var intensiteten sunket til 1/200 del av det den var ved 
maksimum. Så kom det et nytt utbrudd 14 timer senere 
som varte i 17 minutter. Og et tredje 17 timer etter det. 

Det kom ytterligere noen liknende utbrudd før de forsvant etter litt over 2 døgn.  
 
En annen overraskelse kom da forskerne undersøkte observasjonsdataene fra tiden før Swift J1644+57 ble 
oppdaget. Det hadde vært en forløper med en intensitet på 7/100 av maksimumet allerede 25. mars.  
 
Observasjoner i den optiske-, infrarøde- og radiodelen av spekteret viste at strålingskilden lå ved sentrum 
av en galakse med rødforskyvning z=0,354 dvs. at lyset fra den hadde brukt 3,9 milliarder år på å nå jor-
da. 
 
Astronomene mener nå å ha funnet ut hva som har skjedd. En stjerne er kommet for nær det supermassive 
svarte hullet i sentrum av galaksen. Den er blitt trukket innover og har beveget seg i spiralbane mot det. 
Etter hvert ble tidevannskreftene fra det svarte hullet så sterke i stjernens posisjon at den ble revet i styk-
ker, og deler av stjernen ble trukket inn i hullet.  
 
 Prosessen har vært voldsom og kaotisk, men astronomene er i stand til å simulere noen hovedtrekk på 
datamaskin. En del av materien dannet en roterende oppsamlingsskive av plasma. Plasmaet inneholder 
frie ladninger som beveger seg i spiralbaner rundt det svarte hullet. Ladninger i bevegelse er elektrisk 
strøm, og elektrisk strøm lager magnetfelt. Dermed oppsto et sterkt magnetfelt i området der oppsam-
lingsskiven var. Elektriske og magnetiske krefter virket tilbake på de elektriske partiklene i plasmaet og 
styrte en del av materien i baner slik at den skjøt ut i magnetfeltets akseretning med praktisk talt lysets 
hastighet. Disse akselererte ladningene sendte ut kraftig elektromagnetisk stråling. På den måten ble det 
skapt en enorm, roterende jetstrøm ut fra sentrum av galaksen. Utbruddene ble observert da stråling fra 
jetstrømmen sveipet over Jorda. Prosessen er illustrert i Figur 2. 
 
 Astronomene er uenige om massen til det supermassive svarte hullet i sentrum av galaksen og om hva 
slags stjerne som er blitt slukt av det. I flere preprint som kom allerede seks uker etter at utbruddet ble 
oppdaget, ble dette spørsmålet tatt opp. Det ble foreslått at stjernen var av samme type som Sola, og at det 
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supermassive svarte hullet har mellom en og ti millioner solmasser. Men i et preprint fra 5. juni argumen-
terer J. H. Krolik og T. Piran for at det var en hvit dvergstjerne som ble trukket inn i et svart hull med 
hundre tusen solmasser. 
 

 
Figur 2: 1. En stjerne faller mot et supermassivt svart hull i sentrum av en galakse. 2. Sterke tidevanns-

krefter ødelegger stjernen. 3. En del av materien danner en oppsamlingsskive som roterer rundt og dras 
mot det svarte hullet, mens resten unnslipper ut i rommet. 4. Den innerste delen av materien i skiven om-
dannes til et plasma av ladde partikler som utgjør en sterk elektrisk strøm og lager et kraftig magnetfelt. 

De ladde partiklene akselereres av elektriske og magnetiske krefter og skyter ut fra de magnetiske polene 
med i nær lysets hastighet. Partiklene sender ut intens elektromagnetisk stråling, og det oppstår en 

jetstrøm. http://www.nasa.gov/mission_pages/swift/bursts/devoured-star.html 
 

 Observasjonene av objektet Swift J1644+57 har ført astronomene på sporet av hvordan jetstrømmer fra 
sentrum av galaksene dannes. Nå undersøker de ulike modeller for prosessen på datamaskin. Som så 
mange ganger tidligere opplever vi at heldige og gode observasjoner gir økt forståelse. 

Øyvind Grøn 
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    Stjernehimmelen September - Desember 2011 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er høstjevndøgn 23. september kl. 11.05. Da står Sola loddrett over et punkt på ekvator, og fra dette 
punktet vil Sola være i senit ved middagstid. Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år, der dag og natt er 
så godt som like lange, derav navnet. Ved et jevndøgn står Sola i ett av to motsatte punkter på himmelku-
len der himmelekvator og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles jevndøgnspunk-
tene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Det er vintersolverv 22. desember kl. 06.30. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane 
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med 
kortest daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 10.02 og går ned allerede kl. 14.32. Ved Steinbukkens 
vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv. 
 
Det er slutt på sommertiden kl. 03 om morgenen 30. oktober. Vi skal da stille klokka tilbake til kl. 02.  
 

Formørkelser 
Det er en total måneformørkelse på ettermiddagen 10. desember. Den totale fase innledes kl. 15.05 og 
avsluttes kl. 15.57. Den partielle fasen begynner kl. 13.45 og avsluttes kl. 17.18. I Trondheim står Månen 
opp ca. en halv time før totaliteten inntreffer, så hele den totale fasen er synlig for oss (forutsetter imidler-
tid relativt fri horisont mot øst ved starten). 
 

Planetene 
Merkur er synlig som morgenstjerne fra ca. 25. august til ca. 10. september. Største vinkelavstand (vest-
lig elongasjon) fra Sola er den 3. september og lysstyrken er da -0.2 mag. Den er lengst øst for Sola den 
14. november, men da går planeten ned før Sola. Merkur er igjen morgenstjerne i siste halvdel av desem-
ber og den er synlig lavt i sørøst i perioden 10. til 31. desember (største vestlige elongasjon er 23. desem-
ber og lysstyrken er da -0.3 mag).   
 
Venus ser vi ikke før i siste halvdel av desember, da den dukker opp lavt i vest på kveldshimmelen. 
 
Mars dukker opp på østhimmelen rundt midnatt 1. september og står da i Tvillingene (Gemini) 8-10 gra-
der vest for Castor og Pollux. Planeten beveger seg østover langs ekliptikken og er i Krepsen (Cancer) i 
slutten av september. Den 10. november er den drøyt en grad nord for Regulus i Løven (Leo). Legg mer-
ke til fargeforskjellen mellom de to! Siden planeten beveger seg raskt østover langs ekliptikken, så står 
planeten opp først på seinkvelden i nesten hele perioden. Diameteren på den lille planetskiva øker fra 5 
buesekunder den 1. september til 9 buesekunder 31. desember (ved opposisjon 3. mars er størrelsen 14 
buesekunder). Noen detaljer kan nok sees med større teleskoper mot slutten av året.  
 
Jupiter står flott til for observasjon i hele perioden. Den står plassert høyt på himmelen i grenselandet 
mellom stjernebildene Væren (Aries) og Fiskene (Pisces). Den er i opposisjon 29. oktober og lysstyrken 
er da hele -2.9 mag, mens planetskiven har en diameter på 46.4 x 49.6 buesekunder. De fire galileiske 
månene Io, Europa, Ganymedes og Callisto er synlig i prismekikkert. Med et 8-tommers teleskop kan du 
skimte den røde flekken. Når den er synlig kan du blant annet finne her: 
 http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3304091.html?page=1&c=y 
 
Saturn kan sees lavt på morgenhimmelen fra omtrent 15. november. Den befinner seg da knapt 5 grader 

nordøst for Spica (α Virginis) i stjernebildet Jomfruen. Observasjonsbetingelsene er dårlige, så det er bed-
re å vente til våren da den kommer noe høyere på himmelen på et bedre tidspunkt. 
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Uranus befinner seg i stjernebildet Fiskene (Pisces) og står således fint til på sørhimmelen fra ca. 20. au-
gust (se kart i forrige Corona). Planeten er i opposisjon 26. september. Med en lysstyrke på 5.7 mag. er 
den da synlig uten kikkert ved gode forhold. Planetskiven har en størrelse på bare 3.7 buesekunder, så 
noen detaljer er nok ikke mulig å se. Fargen fortoner seg svakt grønnlig i motsetning til Neptun som er 
mer blålig. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se de mest lyssterke månene til Uranus (Titania, 
Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag).  
 
Neptun er i opposisjon 22. august, og den kan observeres fra omtrent den datoen. Planeten befinner seg 
lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius) (se kart i forrige Corona). Lysstyr-
ken er 7.8 mag og planetskiven er kun 2.3 buesekunder tversover. Den kan sees greit med en vanlig pris-
mekikkert, men å se den blålige fargen og at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers for-
størrelse. 
 

Kometer 
Det er nå i høst to kometer som står fint til for observasjoner, nemlig C/2009 P1 Garradd og C/2010 X1 
Elenin.  
 

 
 
Kart som viser posisjonen til kometene C/2009 P1 Garradd og C/2010 X1 Elenin for hver 10. dag utover 
høsten, for Garadd 5. sep. - 15. des. og Elenin fra 15. sep. - 25. nov. Se TAFs nettsider for detaljkarter. 
 
Kometen Garadd står allerede fint til i området mellom Sagitta (Pilen) og Cygnus (Svanen) og er så vidt 
synlig med prismekikkert. Den nærmer seg Sola utover høsten og vinteren og prognosene tilsier at den 
blir mest lyssterk i februar neste år da den kan nå 7. mag eller mer. Den står da mellom Hercules og Dra-
co (Dragen).  
 
Kometen Elenin har allerede passert perihel, men kan være fin utover høsten når den dukker fram fra sol-
lyset. Mot slutten av september dukker den opp i Løven og kan da sees på morgenhimmelen. Den kan 
kanskje være synlig uten kikkert. Som kartet viser, så beveger den seg raskt nordover på himmelen mens 
lysstyrken svekkes. Det kan nevnes at en annen komet, 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova, står like ved 
Elenin i månedsskiftet september-oktober. Den fjerner seg raskt fra oss, men kan stadig være rundt 8. 
mag. ved månedsskiftet. 
 


