
 



 

 

 

 

                Redaktørens ord
Så er sommeren 
her allerede og 
de lyse nettene. 
Da begynner og-
så sesongen for 
de gåtefulle lys-
ende nattskyene. 
Disse sølvskim-

rene skyene dukker typisk opp midt på 
natten når det er som mørkest. De 
dannes svært høyt oppe i atmosfæren 
og lyser fordi Sola skinner på dem fra 
undersiden. Fremdeles er man ikke 
sikker på hvordan de dannes, men man 
vet de består av bittesmå iskrystaller. 

Nå i sommer skjer det flere svært 
spennende ting på romfartsfronten. 
Romsonden Dawn har nettopp kom-
met fram til dvergplaneten Ceres. Selv 
på lang avstand ble man oppmerksom 
på noen svært lysende hvite flekker på 
overflaten (som på bildet over). 
Foreløpig vet man ikke hva disse 
består av, men det er noe som 
reflekterer lys godt, som f.eks. is. 

Den 14. juli skal sonden New 
Horizons passere forbi dvergplaneten 
Pluto. Allerede i midten av april fikk 
vi de første bildene som viste detaljer 
på den lille planetskiven. Seinere har 
vi fått videoer og bilder som viser 
ennå mer detaljer, blant annet hvordan 
månen Charon trekker i Pluto under 
omløpene. Det ser også ut til at Pluto 
har en polkappe. 

 

Rosetta-sonden fortsetter å sende 
tilbake mange spektakulære bilder og 
spennende data av kometen 67/P 
Churyumov-Gerasimenko. Sonden 
har snart vært i bane rundt kometen i 
ett år. I august runder kometen 
perihel og det blir spennende å se hva 
som skjer med kometen og 
aktiviteten der da. Det som er helt 
klart er at aktiviteten stadig er 
økende. For første gang er det funnet 
molekylært nitrogen på en komet. 
Man vet nå temmelig nøyaktig hvor 
landingsfartøyet Philae befinner seg. 
Dette takket være data fra både 
Philae og modersonden Rosetta. Det 
er i et område som kalles Abydos, 
men man har ennå ikke sett det 
direkte. Det er gjort flere forsøk på å 
vekke Philae til live igjen, men det 
har ikke lykkes så langt. Det kan 
være at det foreløpig er for 
skyggefullt i krateret der det ligger. I 
september, etter perihel, kommer 
kometen såpass høyt på himmelen 
her i Trondheim at vi kan observere 
den. Imidlertid er lysstyrken lav, slik 
at det nok krever gode forhold og 
større teleskoper for å se den. 
Imidlertid burde den være grei å 
fotografere. Det er et prosjekt i 
hvertfall undertegnede har på 
programmet.  

GOD SOMMER! 
 

Terje Bjerkgård

 

Styret i TAF informerer 
Det blir noe dugnadsarbeid på observatoriet også i sommer og høst. Innkalling 
kommer via taf-lista når den tid kommer. Det blir solobservasjon når været er 
stabilt nok til slikt og nøkkelpersoner har anledning. Innkalling kommer via 
taf-lista. Neste medlemsmøte blir i slutten av august eller starten av septem-
ber. 
 

Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har fått 4 nye medlemmer siden sist, mens ingen medlemmer har meldt 
seg ut. TAF har 163 medlemmer pr. 10/6-2015. Vi ønsker hjertelig velkom-
men til  
 

Thomas Andresen, Joakim Nygård, Arnfinn Stendahl Rokne og Arve  

Sunnset. 

 

TAF ønsker sine medlemmer og kontakter en riktig god sommer! 
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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Solformørkelse 2015, en liten reiseskildring 
Per Tonny(43) og Elias Aspegren Berg(9)  
 

På et knapt døgn rekker 2 ivrige og litt "verdensromsgale" personer å reise fra Strømmen i 

Skedsmo med tog til Trondheim, oppleve solformørkelsen sammen med likesinnede, være turist 

i byen og oppleve Nidarosdomen og andre severdigheter og reise hjem igjen med tog. Det ble rik-

tig nok mye tog, totalt 13 timer, men en fin og uforglemmelig far- og sønn reise. 

 

 
Selv om både far og sønn hadde visst om solformørkelsen i lang tid og at vi måtte til Svalbard eller Fær-
øyene for å se en total formørkelse, hadde far og sønn tenkt til å bli hjemme og satse på at været holdt og 
at vi likevel skulle få en fin opplevelse her fra Østlandet. 
 
Da formørkelsen nærmet seg, viste Yr.no ganske tydelige signaler på at værgudene ikke var på vår side 
dessverre, og vi stod i fare for å gå glipp av hele solformørkelsen, noe som Elias syntes var utrolig dumt.  
Så onsdag kveld 18. mars var vi inne og sjekket værforholdene på Yr.no. Dette så ikke så lovende ut, så vi 
hadde en lengre samtale om at vi enten risikerte å gå glipp av hele solformørkelsen eller at det kanskje var 
muligheter for å se den i Trondheim. En rask sjekk på Norwegian og SAS viste at det knapt var flybillet-
ter igjen og at vi måtte ta toget, men da måtte vi reise torsdag og overnatte for å rekke fram i tide. 
 

Så skulle vi rekke solformørkelsen vi håpet 
ville kunne sees i Trondheim måtte Elias få 
fri på skolen og jeg ta meg fri fra jobben, noe 
som kunne by på utfordringer for oss begge. 
Så torsdag morgen sendte jeg en søknad til 
rektoren på skolen hans om at jeg ønsket fri 
for Elias fredag pga. solformørkelsen og rei-
sen til Trondheim. Jeg fikk raskt positivt svar 
og fikk da også ordnet fri fra egen jobb for å 
reise. Jeg googlet TAF og fant kontaktinfo til 
Birger Andresen og sendte ham en mail for å 
høre om TAF skulle gjøre noe spesielt i for-
hold til solformørkelsen. Birger var kjapp på 
mailen og svarte at vi bare skulle komme til 
grusbanen ved NTNU på Dragvoll for action. 
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Kl. 14.00 torsdag 19. mars satt vi oss godt til rette på toget på vei til solformørkelsen. For de som ikke har 
tatt toget fra Oslo til Trondheim før, kan jeg fortelle at det er både en behagelig og en veldig langtekkelig 
opplevelse. Vi hadde en hyggelig tid på toget med diskusjoner om verdensrommet og exoplaneter, mens 
vi spiste en god sushi til middag. 
 
To slitne karer sjekket inn på hotellet ca 22.00 og hvor de kastet i seg litt mat og hoppet i køya før freda-
gens høydepunkt. 
 
Da vi stod opp tidlig fredag 20. mars snødde det og jeg så sjansen for at vi skulle få med oss solformør-
kelsen var ca. 0 %, men siden vi hadde reist så langt, kunne vi likevel reise opp på Dragvoll og treffe 
TAF. 
Da vi satt i taxien så jeg at det kanskje kunne være en mulighet likevel da det lysnet noe i vest og vi krys-
set både fingre og tær. 
 
Da vi kom fram til Dragvoll ca. 09.30, så vi at det allerede var stor aktivitet og det hadde begynt å komme 
en god del folk. Vi gikk en liten runde og hilste på mange av de som var der og fortalte at vi var de som 
kom fra Strømmen for å se. 
 

 
Da det nærmet seg solformørkelsen virket det som værgudene var på vår side og blåste alle skyene vekk, 
så det virket som reisen ikke var bortkastet likevel. Og dermed startet formørkelsen til alles glede i skin-
nende solskinn, snakk om flaks! 
 
Etter hvert var det mye folk og mange fra media som var der; NRK og Adressa som hadde TV-/web-TV 
sendinger om hendelsen og intervjuet flere. De syntes det var ekstra spennende med en 9 år gammel gutt 
som hadde reist hele veien fra Strømmen for dette. Så Elias ble intervjuet 2 ganger av Adressa Live og en 
gang av NRK.  
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Da solformørkelsen nærmet seg maks spilte værgudene oss et lite puss igjen og blåste en tett sky akkurat 
foran solen, så vi dessverre ikke fikk se dette på maks. Etter ca 45 min var solformørkelsen på vei ned, 
blåste likevel skyene bort igjen for videre beskuelse. 
 

Da dukket TV2 også opp, noe sent, da solformørkelsen nes-
ten over. 
 
Jeg fikk også høre om TAF sitt observatorium, noe som hør-
tes utrolig bra ut, men som vi dessverre ikke hadde tid til å 
besøke denne gangen. 
 
Jeg må si at det var veldig hyggelig å treffe TAF og deres 
engasjerte medlemmer denne dagen og vi håper å treffe de 
igjen senere. 
 
Så ble det en lang dag på toget, før vi kom hjem slitne og 
fornøyde. 
 

 

Solformørkelsen sett fra Ranheim 
Av Per-Jonny Bremseth 
 
Min kone Marie og jeg observerte denne store formørkelsen hjemme på Ranheim, da vi skulle ta tempera-
turen (i skyggen) fra morgen til slutten av "seansen". Vi kikket på formørkelsen bare med solformørkel-
sesbriller. 
 
Solen/månen stod på helt klar himmel fra første kontakt, utover over maksimum og nesten mot slutten av 
den partielle fase. Dermed fikk jeg tegnet kl. 10.57, da den maksimale partielle formørkelsen var på 94 %. 
I denne fasen lå objektene mellom to, store skyer (rolige). Det var et fantastisk syn!!   
 
Som det kan sees av figuren på neste side, steg først temperaturen utover formiddagen (fra 3 til nesten 9 
oC) men falt utrolig mye under formørkningen (ned til 4 oC). Skyggene rundt oss ble blasse og det ble 
merkbart kaldere. De lys-sensorerte utelysene eller gatelysene ble imidlertid ikke tent.  
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"Gjengen" fra TAF og andre be-
søkende hadde samling ved uni-
versitetet på Dragvoll. Dessverre 
forsvant Sola bak en sky, slik at 
de knapt fikk med seg maksimum. 
Det var synd. 
 
Og så skyet det over skikkelig for 
meg også, så jeg måtte dessverre 
avbryte temperaturmålinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solformørkelsen sett fra Brønnøysund 
Av Alf Ivar Oterholm 

 
Solformørkelsen var bra synlig i 
Brønnøysund tross bygevær og skyer. 
Varierende kvalitet på bildene og ujev-
ne fotointervaller skyldes været. Land-
skapsbildet er tatt fra samme standpunkt 
som enkeltbildene, med samme kamera 
og objektiv, men før formørkelsen (i 8-
tida). Været var bedre på dette tids-
punktet, som bildet viser. (Nikon D700 
m. Nikkor 35 mm og solfilter, litt be-
skåret). Større solbilder (som det til 
venstre) er tatt med Nikon D7000 m. 
Nikkor 300 mm + 1,4 TC og solfilter, 
utsnitt. 
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Solformørkelsen sett fra Fossegrenda 
Av Stein Wasbø 
 
Jeg må nærmest ha vunnet i vær-Lotto i Fossegrenda denne gang. Det klarnet helt opp 15-20 minutter før 
det startet. Deretter fikk vi med oss hele turen opp til maksimum og litt til, før ca 30 minutter med hull-
leting i skyene. Så ble det helt klart igjen for de avsluttende siste 15-20 minuttene. Tok ca 1000 bilder 
med 10 sek intervall, men måtte dessverre bruke det lille teleskopet med noe upresis følging. Det ble også 
mye folk som gikk på terrasse-planker og gjorde sitt til at det for mye "hopp og sprett" til å kunne lage en 
fin time-lapse uten først å redigere solposisjonen i bildet. 
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Solformørkelsen sett fra Othilienborg 
Av Asle Schei 

 
Jeg fotograferte heimefra med naboene som tilskue-
re. Det ble benyttet et Nikon kamera med telelinse 
på stativ. 
 
Etter min mening ble dette det beste bildet som ble 
tatt da formørkelsen var nær maksimum og skyene 
kom sigende. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observasjoner av Sola i 2014 
Av Terje Bjerkgård 
 

Undertegnede har gjort 59 observasjoner av solflekker i 2014. Disse er rapportert til den internasjonale 
solgruppa Helios Nettverk ved Kjell Inge Malde. Observasjonene er gjort med teleskop med SIKRE filtre 
foran objektivet. HUSK AT DU ALDRI MÅ SE PÅ SOLA UTEN TILSTREKKELIG BE-

SKYTTELSE! 
 

Solflekkene er klassifisert med Maldes CV-system som ble grundig beskrevet i Corona 2/2000 (se 
http://www.taf-astro.no/arkiv/corona/2000/corona2000-2.pdf). Kort fortalt klassifiseres solflekkene og 
gruppene av flekker i dette systemet etter tre parametre: 1) En gruppes totale utstrekning, 2) Hovedflek-
kens størrelse og utseende og 3) Fordelingen av flekker innad i hver gruppe. Fra dette får hver gruppe en 
kode bestående av tre bokstaver som har en bestemt tallverdi kalt CV-verdien. Desto høyere tallverdi, jo 
større aktivitet er det i gruppen. Verdiene for alle gruppene legges så sammen til et mål for solaktiviteten 
den aktuelle dagen. Gjennomsnittet for hver dag i en måned gir månedsverdien. 
 

 
CV-verdier for Terje (sorte firkanter) og gjennomsnittet for hele CV Helios Network i 2014. Aktiviteten 

har vært svært varierende med noen store solflekkgrupper.  
 
Kurven ovenfor viser CV døgn-verdiene for hele 2014. Heltrukken linje er gjennomsnittlig CV-verdi for 
alle observatørene i Helios Nettverk (ca. 100 personer fra hele verden). Det er enkelte avvik i observasjo-
ner mine i forhold til gjennomsnittet. Dette kan skyldes at mange av solflekkgruppene har svake hoved-
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flekker hvor det er vanskelig å vurdere om de har full eller kun delvis penumbra, såkalte rudimentære 
flekker. Feil her slår sterkt ut i CV-verdien.  
 
Den inneværende solflekksyklusen er den desidert svakeste vi har hatt på 100 år. Mange forskere lurer på 
om vi er i innledningen til en langvarig periode med vedvarende svak solaktivitet. 
 
Det oppfordres til å følge med på solaktiviteten med vanlig solfilter. Alt fra 50 gangers forstørrelse og 
oppover duger til CV-klassifisering, mens du kan bruke alt fra prismekikkerter og oppover (MED trygt 
solfilter) til observasjoner av Sola for moro skyld. Mer om Sola og solobservasjoner på internettsidene 
våre på  http://www.taf-astro.no/arkiv/artikler/solsystem/solen/solen.htm. Artikkelforfatterne hjelper også 
gjerne folk i gang med solobservasjoner. 
 
 

 
 

Telling av solflekker uten klassifikasjon (solflekknummer) viser også at solflekksyklus 24 er en svært lite 

aktiv syklus. Vi har også med all sannsynlighet passert maksimum og må forvente stadig lavere antall 
flekker framover. 
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Hubble – kikkehull til universet 
Av Arnfinn Rokne, Vitensenteret, Trondheim, bilder av Jørn Dahl-Stamnes 
 

24. april var det 25 år siden romferga Discovery tok av med Hubbleteleskopet ombord. Siden da 

har universet aldri sett ut som før. Hubble har gitt enorme mengder ny kunnskap og en masse 

nye spørsmål til forskningen, men like viktig er det at teleskopet har skapt ikoniske bilder som 

er blitt en del av populærkulturen. Sammen med 60 museer, vitensentre og forskings-

institusjoner i Europa feiret Vitensenteret i Trondheim 25-jubileet med avduking av jubileums-

bildet, utstilling og aktiviteter fra torsdag til søndag. 

 

Konkurranse 
I vinter utlyste ESA en konkurranse i Europa der premien var et nytt bilde tatt med Hubble. Motivet var 

hemmelig og man måtte komme opp med gode arrangement og formidlingsplaner for å bli vurdert. Viten-

sentret i Trondheim har lenge hatt lyst til å jobbe mere med aktuelle arrangement og sendte inn forslag 

som kunne skape begeistring for astronomi generelt og formidle mere om Hubble spesielt. En viktig 

grunn til at Vitensenteret be valgt som mottaker av bildet var vår tanke om å være en arena for flere aktø-

rer og samarbeidet med den lokale astronomiske foreningen.  

 

Avduking av bildet 
Torsdag den 23. april kunne vi invitere til avduking av bildet som viser ca. 3000 «nyfødte» stjerner i 

stjernetåken Westerlund 2. De neste dagene fikk publikum se bildet, høre foredrag om Edwin Hubble og 

hans observasjoner av Andromedatåken i 1923, oppleve planetarium, delta på astronomi-verksted og ast-

roshow og ikke minst se utstilling i samarbeid med TAF og høre professor i musikkteknologi Øyvind 

Brandtsegg sin «musikk» fra verdensrommet. Trondheim Folkebibliotek lagde en liten bokutstilling i sin 

resepsjon med bøker om universet og reklame for utstilling og arrangement på Vitensenteret. I løpet av 

helgen var ca. 500 personer innom senteret.  
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Utstilling 
Vitensenteret skal inspisere barn og unge til bli aktiverte og til å gjøre noe selv. Derfor var det med stor 

glede vi kunne vise fram noen av TAF-medlemmene sine flotteste bilder i en utstilling i kjelleren. Formå-

let med dette var todelt. For det første visste vi at TAF satt på et flott materiale som vi gjerne ville at flere 

skulle få se. Det å sammenstille et bilde tatt med Hubble og bilder tatt av lokale ildsjeler syntes vi var en 

fin måte å koble sammen gigantiske forskingsprosjekter med en gjør-det-selv-tilnærming til det å under-

søke verdensrommet.  Siden vi skulle formidle feiringen av Hubble–teleskopet tenkte vi at det underlig-

gende temaet egentlig er hvordan vi kan observere universet, og hva vi kan finne av både svar og nye 

spørsmål når vi kikker ut i uendeligheten.  Det er spennende å høre om et 11 tonn tungt teleskop som går i 

bane ca. 450 kilometer over jorda, men like spennende er det å se at det finnes folk i Trondheim som tar 

spektakulære bilder av verdensrommet herifra.  

 

 
En rekke TAF'ere var innom utstillingen på åpningsdagen. 

 

Vi håper at mange av de som kikket innom utstillingen ble litt mere nysgjerrig på astronomi, at de fikk en 

liten aha-opplevelse på at man kan få til ganske fantastiske ting selv med forholdsvis enkelt utstyr og at 

det finnes et observatorium rett utenfor byen der man kan få de flotteste astronomiopplevelser. Denne 

utstillingen varte bare i noen få dager, og vi synes at mange flere burde få se den. Vitensenteret er derfor 

svært positive til å forsøke å få vist dem andre steder, og ser for oss at det f. eks kan vises på kjøpesenter 

eller andre steder der mange mennesker oppholder seg.  

 

Lyden av kvasarer 
De som kikket innom utstillingen fikk også med seg at rommet var lydsatt av professor Øyvind 

Brandtsegg ved NTNU. Han har laget en lydinstallasjon for Statens Kartverk på Hønefoss som baserer 

seg på data som brukes for å lokalisere hvor jorda befinner seg til enhver tid, slik at f.eks. satellitter kan 

gjøre presise målinger. For å klare dette bruker man radiosignal fra kvasarer da disse er så langt borte fra 

jorda at de fungerer som faste referansepunkt. Disse signalene har Øyvind gjort om til rytmer og ulike 

tonehøyder som avspilles i sanntid. Slik formidler han informasjon fra verdensrommet på en annerledes 
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og underfundig måte. For oss var det viktig å både formidle en annerledes estetisk opplevelse av verdens-

rommet, men også å få fram all kunnskapen man må ha om astronomi for å kunne lage et slikt prosjekt.  

 

Storm troopers i utstillingene  
Siden det var Vitensenteret som hadde feiringen måtte det også være litt lek og moro involvert. Sammen 

med Northern Garrison fikk vi huset fullt av karakterer fra Star Wars på lørdagen. Det har kanskje ikke så 

mye med Hubble-teleskopet å gjøre, men det lagde i alle fall god stemning og mange fikk tatt stilige bil-

der. Vi synes det er morsomt å leke med referanser og lurt å koble sammen populærkultur med forsking 

og kunnskap. Vi tror at sci-fi-universene for mange er en fin innfallsport til å bli mere interessert i astro-

nomi, forsking og vitenskap. 

 

Nytt planetarium 
I løpet av 2016 håper vi å kunne gjøre flere astronomi-arrangementer. Vitensenteret jobber med å realise-

re et nytt multimediateater og planetarium i bakgården. Planene er å bygge Norges første 360 graders ku-

lekino for 3D-filmer. Det kommer til å bli plass til ca. 70 personer og vi vil både ha planetarievisninger og 

spektakulære filmer der man ikke bare kikker på film, men føler at man deltar i filmen. Tenk deg at du 

reiser gjennom asteroidebelter og komethaler der steiner, iskuler og støvpartikler fyker gjennom rommet. 

Der kometer kommer rett over hodet ditt bakfra og du kan strekke ut hånden og få følelsen av at du kan 

fange stjerner med hendene. Dette er noe av det du vil få oppleve i vårt nye multimediateater som vil ta 

deg med på reiser både ut i verdensrommet, ned i havet og inn i kroppen.  

 

Rommet vil også bli et laboratorium for visuell kommunikasjon, et sted for vitenshow, foredrag og kon-

serter, og det vil være mulig å leie lokalet til spesielle arrangementer.  Per i dag har vi klart å skaffe ca. 

3/4 av de 15 millionene vi trenger for å kunne starte byggingen. Vi er stadig på utkikk etter gode samar-

beidspartnere som er like begeistret som oss for dette prosjektet. Vi er sikker på at dette vil øke interessen 

og entusiasmen for astronomi blant både små og store, og oppfordrer TAF sine medlemmer til å hjelpe 

oss med å komme i kontakt med personer eller bedrifter som kunne tenkes å ville jobbe sammen med oss 

gjennom sine nettverk.  

 

Om alt går etter planen kan vi ønske velkommen til store astro-opplevelser på Vitensenteret i løpet av vå-

ren 2016, og ved inngangen til auditoriet skal det selvsagt henge et stort bilde som er tatt med Hubbletele-

skopet og som ble gitt i gave til Vitensenteret fra ESA i 2015. 
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Om Hubblebildet 
  

 
Stjernehopen Westerlund 2 og det omgivende stjernedannelsesområdet. Av NASA, ESA, the Hubble Her-

itage Team (STScI / AURA), A. Nota (ESA/STScI), og the Westerlund 2 Science Team 

 
Stjernehopen Westerlund 2 og omgivende stjernetåke ble fotografert med Hubbles Wide Field Camera 3 i 
nær-infrarødt lys for å kunne få et klart bilde på tross av støv og gass i forgrunnen. Dette er overlagt et 
bilde av tåken tatt med Hubbles ACS kamera (Advanced Camera for Surveys) i synlig lys.  
 
Stjernehopen er oppkalt etter den svenske astronomen Bengt Westerlund som oppdaget den på 1960-
tallet. Hopen befinner seg inne i større gasståke kjent som Gum 29 og befinner seg 20 000 lysår unna oss i 
stjernebildet Carina (Kjølen) på den sørlige stjernehimmelen. 
 
Stjernehopen inneholder hele 3000 stjerner og er mellom 6 og 13 lysår i diameter. Den er antakelig bare 2 
millioner år gammel og inneholder noen av de varmeste, mest lyssterke og massive stjernene vi kjenner 
til. Disse stjernene sender ut heftig UV stråling som eroderer i og skaper sjokkbølger i den omgivende 
gasståken. 
 
Den omgivende tåken inneholder en rekke pilarer av mørk gass, man mener er arnesteder for nye stjerner. 
Andre tette gassområder omgir pilarene, inkludert rød-brune filamenter av gass og støv. Røde lysende 
punkter spredt gjennom gassområdene er nydannede stjerner som fremdeles er omgitt av hylstre av gass 
og støv. Disse stjernene er så unge at de ennå ikke har begynt med fusjon av hydrogen i kjernen.  
 
Siden stjernehopen ennå er så ung, så har stjernene ennå ikke begynt å forlate hopen. Dette gjør forskerne 
i stand til å studere hvordan en slik stjernehop dannes i dens opprinnelig fødselsmiljø.  
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Historien om det "mystiske tåkeobjektet i 1981 
Av Per-Jonny Bremseth 
 
Kvelden den 14. mars 1981 var klar og fin med en litt over halv måne mellom stjernene Beta og Gamma 
Geminorum, - 6 grader og små vindkast fra øst. Etter en observasjon av dvergnovaen SS Cygni, gikk jeg 
over til fotografering av månen med teleskopet som objektiv. 
 
Etterhvert rettet jeg meg opp og kikket over himmelen, da jeg fikk øye på en liten, sirkulær sky i sør- vest 
som passerte stjernen Alfa Cancri. Jeg stusset over dette noen sekunder, koblet deretter av kamera og satte 
50x forstørrelse på teleskopet. Jeg lot objektet drive over feltet flere ganger og kunne observere en "kjer-
ne" på 3.5 - 4.0 mag. og med en "koma" på 0.8 grader. Total lystyrke var +1 mag. Jeg fant hastigheten på 
objektet ved å bruke "transitmetoden" i okularfeltet (40 buemin.), ca. 0,3 grader /sek. Jeg sprang og hentet 
kamerastativ, på med kamera/normalobjektiv og tok to bilder på 6 og 15 sek. eksponering. Objektet gikk 
da litt nede til venstre for Corona Borealis. Det hører med til historien at disse var de to siste bildene på 
filmrullen! Etter siste bildet forsvant det bak flaggstang og trær. 

 
 
Jeg skrev rapport til det gamle bladet "Amatørastronomen" og "Sky & Telescope" borti "Junaiten", sist-
nevnte svarte at jeg må ha sett en UGLE som fløy om natten! 
 
Bjørn Håkon Granslo gjorde meg oppmerksom på en artikkel i det engelske tidskriftet "The Astronomer" 
som hadde publisert en tilsvarende observasjon fra Ungarn! Javel, da hadde de sett UGLA de også da. Nå 
ble mosen full av ugler! 
  
Observasjonen kom fra Konkoly-observatoriet i Ungarn, og observatøren Kelemen Janos hadde nettopp 
stengt og ble oppmerksom på en liten, sirkulær sky i stjernebildet Draco. Samme dato og tidspunkt som 
meg. Tåken okkulterte stjernen Nu Draconis. 
 
Alle mente nå at det vi hadde observert, måtte være en liten minikomet som streifet meget nær Jorden, og 
tanken på Tunguska-hendelsen i 1908 var i bakhodet. Det ble deretter beregnet ut fra våre observasjoner 
både i Ungarn, Ole Rømer-observatoriet i Danmark og Greenwich (kameraovervåking). 
  

Oppklaring av fenomenet. 
Det ble etterhvert klart at parallaksen til objektet ble så stor ut fra avstanden Ranheim- Ungarn at det kun-
ne ikke dreie seg om en dvergkomet, men heller en satellitt i bane rundt Jorden. 
 
Jeg fikk tilsendt flere sider med koordinater og bane-elementer over to russiske kosmos-satellitter for 
Ranheim og Ungarn, der de to skulle utføre en såkalt "hunter-killer-test"! Den ene skulle skyte ned den 
andre. Jeg så jo bare den ene, og "komaen" var "eksos" fra justeringsraketter. 1.5 minutt etter at jeg tok 
mitt siste bilde, var de 8 km fra hverandre da den ene ble tilintetgjort, ifølge Greenwich (kameraovervå-
king).  Og dette var på den tiden at Russland kritiserte USA på det sterkeste for sitt våpenskjoldprogram!  
De beklaget videre at det ikke var en komet vi hadde sett, men at observasjonene var av stor viktighet. 
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Hvor blir det av den store "Brak-kometen" på 
vår nordlige himmel? (Og et tilbakeblikk) 
Av Per-Jonny Bremseth 
 
Etter statistikken, dersom det går an å forutse det for disse objektene fra Oort-skyen, skulle det ta 5 - 10 år 
mellom hver komet som kan kalles stor! 
 
"Kometer er som katter, de har lang hale og oppfører seg akkurat som de vil uten at vi bestemmer". 
 
Det har nå gått 18 år siden Hale-Bopp passerte over den nordlige himmel, og den var meget lys og fin. 
Den kunne faktisk sees med blotte øye  i over et halvt år! Året før, i 1996, kunne vi følge den nærgående 
komet Hyakutake passere over den nordlige himmel med lang hale og lys koma. Men mange mener at 
benevnelsen "Stor komet" ikke kan brukes på disse to. 
 
Det tok hele 20 år etter komet West (1976) at Hyakutake dukket opp. Komet West betegnes av mange , 
også meg, som en stor "brak-komet". Denne kometen ble oversett bortimot av astronomer p.g.a. komet 
Kohouteks fiasko i 1973, som skulle bli så lys som fullmånen, men ble bare rundt 3. mag. da den dukket 
frem fra sollyset! Ingen orket å observere West tidlig på morgenen. Komet Wests kjerne delte seg tidlig i 
mars  1976, og økte lystyrken med 2-3 mag. etter dette ved å sende ut mere støv og gass. Kometens lys-
styrke i perihel var - 3 mag. 
 
Ellers ble det sett en fin komet Bennett i 1970, ikke svær (mag. 0 i perihel) og Arend-Roland kometen i 
1957, omtrent i samme størrelse som Bennett! 
 
Men imellom komet West og Hyakutake har vi også hatt noen godbiter, f.eks. den berømte komet Halley, 
mange Bradfield-kometer i middels størrelse og flere fine! 
 
Etter komet Hale-Bopp har vi også sett noen middels flotte kometer, men den mest spesielle og historiske 
kometen må være komet Holmes, som eksploderte i et skikkelig utbrudd i 2007! Store forhåpninger var 
det da vi ventet på komet ISON i lengre tid og ventet en historisk og stor komet, men den "isonerte" ( for-
dampet ved perihel da den passerte svært nær Sola)! 
  
Komet Mc Naught (2007) ble en stor brak-komet på den sydlige stjernehimmel. Vi fikk se denne en kort 
tid fra Norge! Mange fotograferte den, og Birger Andresen tok bilder av denne "dagkometen" med solen 
over horisonten. Kometen ble virkelig et syn videre på sydhimmelen, med synkronhale av dimensjoner!  
  
Siste halvdel av 1800- tallet "haglet" det med store kometer! Vi var så heldige å få tilbake en av dem, 
nemlig komet Swift- Tuttle fra 1862. Denne kometen kom tilbake på nordhimmelen i 1992, med omløps-
tid på 130 år. Kometen er forøvrig berømt for å være kilden til den historiske meteorsvermen Perseidene! 
Kometen ble ikke så stor som i 1862, men viste stor aktivitet. Baneberegneren Brian Marsden mente først 
at den ville ankomme i 1982, men nei....Så beregnet han på nytt ut fra perturbasjoner fra planetene at den 
ville komme i 1992 (med posisjon).                   
  
Med begrepet "stor komet" menes en som når opp mot Venus i lysstyrke (ca. - 4.0 mag.) eller sterkere. 
Komet Hale-Bopp nådde - 1.5 mag. og var selvfølgelig flott å observere! Den var også meget aktiv, spyd-
de ut støv og hadde en meget gunstig bane for oss her nord! 
  
Jeg er sikker på at store kometer akkurat nå faller inn fra Oort-skyen på vei mot solen, men om de kom-
mer i vår levetid eller når, er umulig å si!! Tiden er inne for en stor komet på vår nordlige himmel! 
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Nyheter 
Astronomar ser endringar på eksoplanet for første gong 
Kilde: forskning.no 

Astronomar kan ha sett vulkansk aktivitet på ein planet 40 lysår unna. Funnet representerer ein 

viktig milestolpe i leitinga etter bebuelege eksoplanetar. 

 

For aller første gong har astronomar 
sett store temperatursvingingar på 
ein planet utanfor vårt eige 
solsystem. Planeten det er snakk om 
er 55 Cancri e, ein av fem planetar 
som går i bane omkring ei sol-
liknande stjerne i stjernebiletet 
Krepsen, 40 lysår unna oss. 
 
”Vi såg ei tredobling i signalet som 
kom frå denne planeten. Det er første 
gong vi har sett ei så stor endring i 
ein eksoplanet,” seier Brice-Olivier 
Demory frå University of Cavendish, 
som er hovudforfattar på studien. 
 
Temperaturen på den brennheite 
dagsida av planeten svingar mellom 
1000 og 2400 grader i løpet av veker. Eksoplaneten 55 Cancri e vart oppdaga i 2004. Planeten går i bane 
så nær stjerna at han fullfører ei runde på berre 18 timar. 
 
Planeten roterer ikkje omkring seg sjølv slik jorda gjer, men er låst i ein posisjon slik at den eine sida har 
evig dag, mens den andre har evig natt. 
 
”Dette viser at observasjonsteknikkane har utvikla seg utruleg mykje sidan den første eksoplaneten vart 
oppdaga for tretti år sidan,” seier astrofysikar Sven Wedemeyer ved Universitetet i Oslo til NRK. Han 
fortel at det er svært vanskeleg å måle lyset som stråler ut frå atmosfæren til planeten når han er så nær 
den lyssterke stjerna som tilfellet er med 55 Cancri e. Det krev svært presise målingar som er på grensa av 
det som er teknisk mogleg i dag. 
 
”Dette er eit stort teknisk framskritt som er nødvendig om vi vil observere jordliknande planetar i ei 
bebueleg sone rundt ei stjerne. Det kjem til å skje i framtida med den neste generasjonen av store 
teleskop,” seier han. 
 
Sjølv om forskarane enno ikkje kan vere sikre på årsaka til dei store endringane dei har sett på 55 Cancri 
e, mistenker dei at det er snakk om vulkansk aktivitet. Ei sannsynleg forklaring kan vere at vulkanar eller 
andre fenomen spyr ut massive mengder gass og støv, som legg seg som eit teppe i atmosfæren og hindrar 
utstråling frå planeten slik at strålinga ikkje kan sjåast frå jorda. 
 
Vulkanaktiviteten på planeten kan ha same opphav som på Jupiter-månen Io, der tidevasskrefter frå 
Jupiter og dei andre månane varmar opp planeten gjennom ein indre friksjon. 

Eivind Wahl 

 
 
 
 

55 Cancri e er ein steinplanet omlag dobbelt så stor som jorda. 
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ESA vil bytte ut romstasjonen med månebase. 
Kilde: forskning.no 

 
Den nye sjefen for Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) foreslår å etablere en 

permanent base på «baksiden» av månen når Den Internasjonale Romstasjonen (ISS) tas ut av 

drift. 

Den påtroppende ESA-sjefen Johann-Dietrich Wörner har vært på romfartsseminar i Colorado og fortalt 
om planene fremover. Noe av det første som bør planlegges, er hvordan man skal erstatte Den 
internasjonale romstasjonen (ISS), mener han. 
 
”Det virker passende å foreslå en permanent månebase som ISS’ etterfølger. Basen vil være internasjonal, 
slik at de forskjellige aktørene kan bidra med sine respektive kompetanser og interesser,” sier Wörner 
ifølge nettstedet space.com. 
 
Ifølge Wörner vil den mørke siden av månen være perfekt for videre forskning på verdensrommet, blant 
annet fordi den er skjermet fra forstyrrende signaler fra jorda. Han mener en slik base kan bli et viktig 
springbrett for videre utforskning av verdensrommet, samtidig som den vil lære mennesker mer om å 
bruke ressursene som er tilgjengelige i stedet for å hente dem. 
 
”Vi bør uansett begynne å diskutere hva som skal skje etter ISS for å være best mulig forberedt,” sier han.  
ISS skulle i utgangspunktet tas ut av drift tidlig i 2016, men USAs president Barack Obama har forlenget 
programmet til utgangen av 2020. ”Nå må vi gjøre det i stedet for å forske på det,” sier Wörner. 
Wörner tar over ledelsen av ESA etter Jean-Jacques Dordain 30. juni. Han kommer fra jobben som 
styreleder hos det tyske romfartssenteret DLR. 
 
Den amerikanske romfartsorganisasjonen (NASA) har for alvor rettet blikket mot Mars, men vil likevel 
delta i arbeidet med en eventuell månebase.”Selv om Mars er det ultimate reisemålet, må vi ikke glemme 
at det er mange andre steder i solsystemet hvor mennesker vil og må dra. Mange av våre internasjonale 
partnere er interessert i å utforske månen videre,” sier NASA-sjef Charles Bolden. 
 

Slik ser ESA for seg at en permanent månebase kan se ut. 
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Ifølge Bolden vil NASA sette inn mer ressurser i tidsrommet 2020 til 2030 for å få på plass en 
infrastruktur i bane rundt månen. Det skal legge til rette for at både verdens romfartsorganisasjoner og 
private selskaper skal kunne frakte mennesker til månen. 
 
Russland, Kina og Japan er blant landene som nylig har luftet planer om å sende astronauter til månen. 

 
Eivind Wahl 

 

Romfartøy skal seile med solvinden 
Kilde: forskning.no 

 

Et bitte lite romfartøy drevet av et solseil ble 20. mai i år skutt ut i verdensrommet. 

 
Fartøyet er det første av to i 
LightSail-prosjektet, og er 
utviklet av organisasjonen 
Planetary Society som håper at 
teknologien kan bli et viktig 
bidrag til framtidig romfart. 
 
Selve fartøyet er på størrelse 
med et brød, men så snart det er 
oppe i verdensrommet folder 
det ut et seil med en overflate 
på 32 kvadrat-meter. 
 
Når seilet treffes av fotoner fra 
solstrålene, vil dette gi en svak 
kraft som dytter det framover. 
Dermed vil det kunne reise 
enorme avstander uten å bruke noe som helst drivstoff, ifølge nettstedet planetary.org. 
 
Den første prototypen av vindseilet fikk «haik» med en rakett fra det amerikanske luftforsvaret, som i 
utgangspunktet fraktet forsvarets romfly X-37B på et nytt, hemmelig oppdrag. 
 
Vindseilet blir i denne omgang ikke sendt langt nok ut i verdensrommet til at det unnslipper jordens 
gravitasjon, og vil derfor ikke kunne holde seg i bane i mer enn to til ti dager. Testflygningen vil 
imidlertid kunne gi nytting informasjon til videreutviklingen av teknologien. 

Eivind Wahl 
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Om Månen: Strukturer, dannelse og utvikling 
av Terje Bjerkgård 

 

Månen er det nærmeste himmellegemet og således kan vi til og med uten hjelpemidler se flere 

spennende detaljer. Tar vi kikkerten i bruk, åpenbarer det seg en spennende verden for ut-

forskning. Månen har sannsynligvis også en nær tilknytning til oss også når det gjelder dannelse. 

Men utviklingen til Månen opp gjennom historien er svært forskjellig fra Jordas. 

 

Månens forskjellige formasjoner og strukturer 
 

Hav og høyland 

 
Når vi ser opp på Månen uten kikkert, så legger 
vi først merke til store lyse og mørke områder 
som utgjør et mønster. Dette blir av mange kalt 
"Mannen i Månen" eller Månens ansikt.  
 
De lyse områdene er høyland og kalles terrae 
(latin for jord), mens de mørke områdene er 
lavt sletteland, kalt maria (latin for hav). Nav-
nene er fra Johannes Kepler som mente at en 
fant de samme overflatetrekkene på Månen 
som på Jorda.  
 
Høylandene består av de lyse bergartene som 
kalles anorthositt, mens "havene" består av ba-
salt og er derfor mørke. Tar vi fram kikkerten 
kan vi se at det er mange flere kratre i høylan-
dene enn i "havene". Dette skyldes at høylan-
dene er mye eldre enn "havene" 
 
 

 
 
Kraterformasjoner 

 

 
Eksempler på store og små, gamle og unge kratre. 
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Med en prismekikkert eller lite teleskop kan man se en mengde kratre.  Dette er nok det mest iøynefallen-
de trekk på Månen i tillegg til “havene”.   

Kratrene skyldes nedslag av små og større legemer som har 
truffet Måneoverflaten. Månen har en ekstremt tynn atmosfære 
som ikke beskytter mot partikler fra verdensrommet. Kratrene 
varierer i størrelse fra små groper til enorme bassenger (som 
South-Pole Aitken bassenget med diameter 2500 km og dybde 
13 km).  
 
Generelt har størrelsen av kratrene avtatt med tiden og store 
kratre er typisk fylt av små kratre. Også antall kratre dannet pr. 
tidsenhet har avtatt mye siden Månen ble dannet. Spesielt var 
det mange nedslag for ca. 3900 millioner år siden, i en periode 
som gjerne kalles "Late Heavy Bombardment". 
 
 Krateret Tycho, en av de største og mest iøynefallende. Diame-
ter nesten 90 km og dybde over 4 km. 

 
En størrelse-frekvens fordeling av kratre på et gitt område (antall kratre som funksjon av diameter) følger 
en eksponentiell funksjon, slik at det vil være en økende mengde kratre med mindre diameter. 
 
De nyeste kratrene er mest definerte og har en skarp kraterkant. Små kratre har mer en bolleform, mens de 
store har flat kraterbunn og gjerne en sentral fjelltopp. Det kan også være rasmateriale langs kraterkante-
ne, som en kan se i krateret Tycho (se over). 
 
Regolitt - månejorda   
Overflaten av Månen er dekket av regolitt. Dette er betegnelsen på stort sett finkornet løsmateriale som 
dekker det meste av måneoverflaten. Der dette materialet er finere enn 1 cm i diameter kalles det gjerne 

månejord, og er det finere enn 50 µm så kalles det månestøv. 
 
Egenskapene til månejorda er svært forskjellig fra den vi har på Jor-
da. Månejorda er hovedsakelig et resultat av mekanisk nedknusing 
av berggrunnen på grunn av nedslag av meteoritter og bombarde-
ment av kosmisk ladede partikler i milliarder av år. Således blir ma-
terialet gradvis malt ned til finere og finere kornstørrelse. Jorda vår 
dannes på grunn av ikke minst biologiske prosesser, humussyrer, 
vann og oksygen. Således kan en kanskje si at dette er jord, mens 
det fine materialet på Månen kanskje ikke burde ha den betegnelsen, 
siden prosessene er så forskjellige.  
 

"Buzz" Aldrins berømte fotavtrykk i månestøvet i 1969. 
 

Månejorda består av forskjellige typer partikler, som fragmenter av bergarter, av enkeltmineraler og for-
skjellige glassfragmenter dannet under meteorittnedslagene. Over tid blandes materialet vertikalt, men 
blir bare i liten grad spredt horisontalt. Således gir månejorda viktig informasjon om berggrunnen under.  
Siden Månen er så tørr inneholder ikke månematerialet vannholdige mineraler som glimmer, leirmineraler 
og amfiboler.  
 
På grunn av de utallige meteorittnedslagene, så er Måneoverflaten overalt dekket av et tynt lag av støv 
som ligger over månejorda. Dette støvet er elektrisk ladet på grunn av den kosmiske strålingen og kleber 
seg fast til alt materiale det kommer i kontakt med. Videre har støvet stor tetthet siden det ikke blandes 
med atmosfære slik som hos oss.  
 
 
 
 



22     Corona, 2/2015 - Trondheim Astronomiske Forening 
 
 

Riller eller Rimae 

Riller eller Rimae er som oftest dannet som følge av lavastrømmer, som typisk har laget tunneler i over-
flaten og så kollapset. De kan noen ganger følges tilbake til et gammelt vulkanrør. Tilsvarende er kanskje 
mest kjent fra Hawaii og Island her på Jorda. Disse rillene er gjerne meandrerende. Buede riller finnes 
typisk nær kanten til "havområdene" og en antar at disse er dannet når lavasjøen har størknet og blitt av-
kjølt og da trukket seg sammen og sunket inn. Rettlinjede riller er gjerne forkastnings- eller sprekkestruk-
turer. Et spektakulært eksempel er Rupes Recta - Den rette veggen nær kanten til Mare Nubium (se un-
der). 
 

 
 

Valles Schröteri er en av de mest spektakulære 
rillene og kan sees i et 100 mm teleskop. Her kan 

en tydelig se utstrømningsrøret for lavaen. Befin-
ner seg rett nord for det flotte krateret Aristarchus 

nær vestranden av Månen. 

Rupes Recta - Den Rette Veggen i Mare Nubium, 
sett fra den japanske sonden Selene (Kaguya). Like 

vest for Veggen og krateret Birt sees den flotte ril-
len Rima Birt.  

 

Langstrakte fjellrygger - Dorsae 
Dette er fjellrygger dannet 
ved kompresjon på grunn 
av tektonikk og kalles også 
wrinkle ridges på grunn av 
at de typiske bukter seg 
gjennom månelandskapet. 
De kan danne svært lang-
strakte rygger gjennom 
havområdene eller i større 
gjenfylte kraterstrukturer. 
 
Flotte eksempler på fjell-

rygger (Dorsae) i Mare 
Serenitatis. Mange av disse 

er lett synlig i små telesko-
per. 
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Domstrukturer 

Domstrukturer er dannet som følge av vulkansk aktivitet. 
De er for det meste dannet fra mer viskøs, silika-rik 
smelte som ikke flyter så langt utover. Domene er sirku-
lære strukturer, typisk 8-12 km i diameter og noen hund-
re meter høye. Selve krateret kan sees på toppen av noen 
av dem. 
 
 
Mons Rümker i nordlige del av Oceanus Procellarum er 

et flott eksempel på en domstruktur. Den er lett synlig i 
små teleskoper og at det er en høyde sees greit når må-
nefasen er liten slik at det blir lange skygger. 

 
 
 
 

 

Månens dannelse 
Det har vært lansert en rekke teorier for hvordan Månen ble dannet, men de fire mest utbredte teoriene er:  
  
1) Månen ble dannet som følge av en kollisjon mellom Jorda og et annet større himmellegeme.  
2) Månen ble innfanget i Jordas gravitasjonsfelt.  
3) Månen ble dannet fra Jorda ved avspalting.  
4) Måne og Jorda ble dannet samtidig fra opprinnelig materiale i Solsystemet. 
 
Kollisjonsteorien 
Dette er den mest aksepterte teorien for Månens dannelse i dag og innebærer kollisjon mellom to store 
legemer i den tidlige utviklingshistorien til Solsystemet.  
 

 
 
Denne teorien kan forklare baneforholdene til Jord-Måne systemet og også hvorfor Månen har en relativt 
liten jernkjerne. Kollisjoner mellom legemer (også kjent som planetesimaler), mener man i dag var ho-
vedmekanismen for hvordan planetene kunne vokse i størrelse og sett i lys av dette var det nærmest 
uunngåelig at også større legemer kolliderte.  
 
Hypotesen tilsier en kollisjon mellom et legeme - proto-Jorda med omtrent 90 % av Jordas nåværende 
størrelse og et annet med diameter som Mars. Det kolliderende legemet har fått navnet Theia, som var 
moren til Selene - månegudinnen i gresk mytologi. Størrelsesforholdet mellom legemene må til for å gi et 
tilstrekkelig vinkelmoment for å kunne utvikles til dagens baneforhold. Et slikt sammenstøt ville også 
kunne kaste tilstrekkelig masse i bane rundt proto-Jorda som så kunne samles til Månen. 
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Datasimuleringer viser at sammenstøtet må ha skjedd med en lav vinkel, slik at en del av det kolliderende 
legemet og Jorda kunne danne en lang arm av materie som så ble avsnørt fra Jorda. Den asymmetriske 
formen på Jorda som følge av kollisjonen ville deretter kunne få materien til å gå inn i bane. Energien 
involvert i kollisjonen var ekstrem: billiarder tonn av materie fordampet og smeltet. I deler av Jorda nådde 
temperaturen 10 000 °C. 
 
Månens relativt lille jernkjerne kan forklares ved at Theias kjerne smeltet sammen med Jordas. Det obser-
verte lave innholdet av flyktige elementer i måneprøvene kan forklares ved at de forsvant i kollisjonen. 
Energien som ble frigjort da materien i bane rundt Jorda samlet seg igjen ville være tilstrekkelig til at 
store deler av Månen var smeltet og dannet et enormt magmahav. 
 
Den nydannede Månen var bare omtrent en tiendedel så langt unna Jorda som i dag (ca. 40 000 km) og 
fikk raskt bundet rotasjon (omløpstid lik rotasjonshastighet slik at den viste samme side til Jorda).  
 
Selv om denne teorien kan forklare mange av aspektene ved Jord-Måne systemet, så er det fremdeles 
uløste problemer. Det er for eksempel mer flyktige elementer på Månen enn forventet ut fra en slik kolli-
sjon. Et annet problem er at isotopsammensetningen i Månematerialet er for likt det vi finner på Jorda. En 
ville nemlig vente at Månen i stor grad inneholdt materiale fra Theia som med stor sannsynlighet ville 
være forskjellig fra Jorda. For å forklare dette har noen forskere lansert en teori om at det først var to le-
gemer omtrent 5 x Mars i størrelse som kolliderte, og som så kolliderte igjen for å danne Jorda og Månen. 
 
Innfangningsteorien 
Denne hypotesen var populær inntil 80-tallet.  Til støtte for denne teorien er Månens størrelse, bane og 
bundet rotasjon. 
 
Et hovedproblem med teorien er imidlertid innfangningsmekanismen. Nærhet til Jorda ville nesten 
uunngåelig føre til kollisjon eller svært endrede baner. For å kunne fange inn Månen må det nesten ha 
vært en svært omfangsrik atmosfære rundt Jorda som har kunnet senke hastigheten til Månen slik at den 
ikke kunne stikke av igjen. 
 
Et annet hovedproblem er den identiske kjemiske sammensetningen. Det er en forsvinnende liten sann-
synlighet for at to legemer dannet på forskjellige steder i Solsystemet skulle ha samme kjemi. 
 
Avspaltingsteorien 
Ideen med denne teorien er at Jorda spant så fort like etter dannelsen at noe av massen ble slynget ut og 
dannet Månen.  
 
Det ble foreslått at Stillehavet var bassenget som ble dannet etter hendelsen. Imidlertid vet vi i dag at 
havbunnskorpen på Jorda ikke er eldre enn 180 mill. år, mens Månen er mye eldre. Månen består heller 
ikke av basaltisk materiale, men er mer lik Jordas mantel. Modellen kan heller ikke forklare spinnet i 
Jord-Måne systemet. 

 
Teorien om samtidig dannelse 
Denne hypotesen går ut på at Jorda og Månen ble dan-
net samtidig som et dobbelt-system fra den opprinneli-
ge materien i Solsystemet. 
 
Et alvorlig problem med teorien er at det kan ikke for-
klare spinnet i Jord-Måne systemet. 
 
Et annet problem er hvorfor da Månen har så liten 
jernkjerne sammenlignet med Jordas (25 % av radius 
for Månen sammenlignet med 50 % for Jorda, se fi-
gur). 
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Månens utviklingshistorie 

 
 
De primære prosessene som har modifisert Måneoverflaten opp gjennom historien er dannelse av ned-
slagskratre og vulkanisme. Ved å bruke standard stratigrafiske prinsipper (som f.eks. at yngre lag ligger 
på toppen av eldre) er det mulig å ordne disse hendelsene tidsmessig. Spesielt tetthet av nedslagskratre er 
viktig i så måte. Et krater dannes øyeblikkelig geologisk sett og er en prosess som har skjedd opp gjen-
nom hele historien. Kratre kommer i alle størrelser og siden Månen har en neglisjerbar atmosfære, vil selv 
små støvkorn erodere i overflaten og det samme vil kosmiske partikler som kommer inne med stor has-
tighet. Således vil antall kratre og erosjonen av disse gi en relativ alder på et område. Absolutt alder får vi 
fra prøver hentet tilbake til Jorda, det aller meste under Apolloferdene.   
 
Månens lange utviklingshistorie deles inn i fem hovedperioder som figuren over viser. I tillegg er Imbrian 
inndelt i tidlig- og sen-Imbrian. Denne inndelingen er basert på bestemte morfologiske markører, og ikke 
nødvendigvis fundamentale forandringer i prosesser.  

 
 

Pre-Nectarian starter med Månens dannelse for 4527 ± 10 
Ma (Mega-annals = millioner år) siden, sannsynligvis pga. 
kollisjon mellom to store legemer – proto-Jorda og Theia 
og varer fram til dannelsen av det store Nectaris-bassenget 
for 3900 Ma siden. Mare Nectaris er et gigantisk meteo-
ritt-krater med flere ringstrukturer. Massene som ble kas-
tet ut fra krateret kan spores langt utover måneoverflaten 
og er således en viktig tidsmarkør.  
 
 
 
Mare Nectaris. Topografiske data fra LRO sonden. 
 

 
 

Under Pre-Nectarian størknet i stor grad lavahavet 
som hadde omsluttet nær hele Måneoverflaten. Havet 
kan ha hatt en dybde på hele 500 km. 

 
Under størkningen fløt lettere kalsiumrik feltspat 
(anorthitt) opp og dannet en lys skorpe ca. 50 km tykk 
av anorthositt, mens de tyngre Fe-Mg mineralene oli-
vin og pyroksen sank ned i smelten. Dette skjedde da 
ca. 75% av smelten hadde krystallisert.  
 
Det meste av lavahavet størknet i løpet av ca. 100 
mill. år, mens gjenværende tok kanskje 1000 Ma før 
det størknet. Restene av anorthosittskorpen ser vi i 
dag som høylandet på Månen.  
 
 

Modell som viser hvordan Månens høyland ble til og bestående av for det meste anorthositt. 
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Nectarian innbefatter alle hendelser i den korte perioden mellom 
dannelsen av Nectaris (3920 Ma) og Imbrium bassengene (3850 Ma). 
Denne perioden kalles også Late Heavy Bombardment i Solsystemet. 
12 store multi-ring nedslagskratre ble dannet i denne perioden, inklu-
dert Serenitatis og Crisium bassengene. 
 
I denne perioden og utover i Imbrian perioden ble også de såkalte 
KREEP bergartene dannet. Disse er anriket i kalium (K), sjeldne 
jordarter (REE) og fosfor (P). KREEP finnes særlig i Oceanus Procel-
larum og Imbrium områdene. Opprinnelsen til disse er omdiskutert. 
 
Thorium konsentrasjon viser tydelig KREEP området (data fra Lunar 
Prospector). 

 
Imbrian er inndelt i tidlig- (3850-3800 Ma) og sen-Imbrian (3800-3200 Ma). I denne perioden ble i stor 
grad de store nedslagsbassengene fylt med såkalte flod-basalter og dannet det vi nå kaller ”havene” på 
Månen.  Basaltene er jernrike, har lav viskositet (stor flyteevne) og er lokalt svært anriket i titanium i 
form av ilmenitt. 

 
"Havene" er imidlertid konsentrert til forsiden av Må-
nen; kun 1% av baksiden har basaltskorpe, mens hele 
31.2 % av forsiden er "hav". Denne store forskjellen 
har lenge vært et mysterium. Den vanligste forklaring 
er høyere konsentrasjon av såkalte HHP (High Heat 
Producing) elementer (K, Ca, U Th) på forsiden og 
dermed mer vulkanisme. Dette støttes av instrumenter i 
Lunar Prospector sonden. Men en må da spørre hvorfor 
disse elementene er mer vanlig på forsiden. Noen hev-
der at Månen kolliderte med et mindre legeme som 
også kom fra Theia-Jord kollisjonen. Kollisjonen 
skjedde med svært lav hastighet, slik at det ikke ble et 
krater, men mer en fortykkelse på baksiden. 
 
Baksiden av Månen:  Nesten ikke "havområder",  men 
stor kratertetthet 

 
Eratosthenian perioden (3200-1100 Ma) er navngitt etter krateret Eratosthenes som ble dannet ved 3200 
Ma. Slutten av perioden er markert ved dannelsen av kratre som har tydelige stråler, som Copernicus. Ba-
saltvulkanismen avtar raskt utover i denne perioden, men varte antakelig til rundt 900-1000 Ma.  
 
Copernican perioden (1100-0 Ma) er definert av nedslagskratre med tydelige stråler, slik som Copernicus. 
Tycho er det yngste av disse store kraterne og ble dannet for 108 millioner år siden.  
 
Avsetninger fra denne perioden er hovedsakelig representert av materiale kastet ut av de store kratrene, 
men det finnes også små mengder basalt i området rundt krateret Lichtenberg nordvest for krateret Aris-
tarchus. Denne lavaen dekker over strålene fra krateret som er av kopernikansk alder og må derfor være 
yngre enn dette. 
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Bevis for at Jorda beveger seg rundt Sola og roterer 
Av Birger Andresen 
 

Enten man befinner seg om bord på romskipet Jorda eller i et fly med jevn fart og ser bakken gli 

lydløst forbi, er det ikke lett å avgjøre om man flytter seg eller er i ro. De fleste har vel følelsen 

av det siste, i hvert fall som passasjer på Jorda. Derfor var det også alminnelig oppfatning i eldre 

tid at Jorda stod stille i universets sentrum med de andre himmellegemene kretsende rundt oss. 

Nå vet vi jo at dette er feil. Men hvordan kan vi bevise det? 

 

Lysets aberrasjon – Bradley-effekten (1729) 
I 1725-1726 gjorde den engelske astronomen James Bradley (1693 – 1762), Edmond Halleys etterfølger 
som hoffastronom, og Samuel Molyneux svært nøyaktige posisjonsmålinger av stjernen Gamma Draco-
nis. Hensikten med observasjonene var å måle den såkalte parallaksen til denne stjernen. Dette er en liten 
endring i posisjonen til en nær stjerne relativt til fjerne stjerner som følge av at Jorda flytter seg ca. 300 
millioner km til motsatt side av Sola på et halvt omløp (år). Situasjonen er vist på Figur 1 hvor det er ty-
delig forskjell i retningen til stjernen når Jorda flytter seg fra punkt J1 via J2 til J3. I løpet av et år «teg-
ner» stjernen en ellipse mot fjerne stjerner i bakgrunnen. Med denne metoden er det mulig å måle avstan-
den til nære stjerner. Med dagens målemetoder, og fra satellitter utenfor den forstyrrende jordatmosfæren, 
kan vi måle avstanden til stjerner som er over 1000 lysår unna oss med relativt god nøyaktighet. 

Figur 1: Parallaktisk bevegelse av stjerne som følge av Jordas bevegelse rundt Sola. 
 
Bradley og Molyneux visste ikke at alle stjerner er for langt unna til at metoden kan brukes med de meto-
dene man på deres tid hadde for nøyaktig posisjonsbestemmelse. Og fint var det, fordi de på tross av dette 
kunne dokumentere betydelig endring i posisjonen til Gamma Draconis gjennom årets løp. Men de for-
stod fort at det ikke var parallaktisk bevegelse de hadde observert. Årsaken er at posisjonsendringen ikke 
var slik de hadde regnet ut at den skulle være. Stjernen skulle nemlig stått lengst nord på himmelen i juni 
og lengst sør i desember. I stedet fant de at stjernen stod lengst sør i mars og lengst nord i september. Be-
vegelsen kunne derfor ikke skyldes parallakse.  
 
Historien sier at Bradley fant løsningen på mysteriet om bord i seilbåten sin på Themsen i 1728, rett etter 
Molyneuxs død. Han la merke til at vimpelen i masten forandret retning når båten snudde selv om vinden 
fremdeles blåste fra samme retning og med samme styrke. Det eneste som hadde forandret seg var båtens 
fart og retning. Han regnet da ut at bevegelsene han og Molyneux hadde dokumentert stemte med anta-
gelser om at Jordas bevegelse rundt Sola tilsvarte seilbåten og at lyset fra Gamma Draconis tilsvarte vin-
den. I 1729 publiserte Bradley sine resultater som både beviste at Jorda beveget seg rundt Sola og en ny 
mer nøyaktig verdi for lysets hastighet enn det danske Ole Rømer hadde beregnet i 1676. 
 
En vanlig måte å forklare fenomenet (lysets aberrasjon) på en folkelig måte er å bruke et eksempel med 
en person med oppslått paraply ute i kraftig regn som faller loddrett. Det fungerer fint å holde paraplyen 
rett over hodet når personen står i ro. Personen må derimot bøye paraplyen litt fremover for å unngå å bli 
våt dersom han/hun går fremover. Paraplyen må bøyes mer fremover jo fortere personen går. Vinkelen 
med vertikalen, ϕ, innstilles automatisk slik at tan ϕ = ν/V, hvor ν er personens hastighet og V er regndrå-
penes fallhastighet. Da faller regnet parallelt med paraplyskaftet. 
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Jordas rotasjon – Foucaultpendel (1851) 
Jean Bernard Léon Foucault (18. september 1819 – 11. februar 1868) var en fransk fysiker som utviklet et 
eksperimentelt bevis for Jordens rotasjon om sin egen akse, Foucaults pendel. Den mest berømte Foucault 
pendelen henger fra hvelvet i Panthéon, Paris. Her hengte Foucault opp en 28 kg tung masse i en 67 meter 
lang vaier i 1851. Når en slik pendel får svinge fritt, vil den beholde sitt svingeplan mens Jorda roterer om 
sin egen akse. Antall timer det tar for pendelen å rotere en full omdreining på et gitt sted er gitt ved for-
melen T = 23,93 timer / sin ϕ, hvor ϕ er stedets breddegrad. På nord- og sydpolen vil pendelen gjøre en 
full omdreining (360o) på ett stjernedøgn (ca. 23 t 56 m) siden sin 90o = 1,000, mens pendelen vil ha uen-
delig rotasjonstid (ingen rotasjon) ved ekvator siden sin 0o = 0,000.  
 
Norges største Foucaultpendel er montert i Realfagbygget ved NTNU Gløshaugen i Trondheim. Med 
byggets geografiske bredde på 63,42o tar det 26 timer og 46 minutter for en hel omdreining av pendelen 
(23,93 timer / sin(63,42o) = 26,76 timer = 26 timer 46 minutter). 
 
Et vanlig oppsett for en Foucaultpendel er vist i Figur 2. En rekke små sylindre plasseres på høykant i en 
sirkel rundt en Foulcault pendel som settes i bevegelse uten å introdusere tverrkrefter på svingeplanet. 
Dette kan gjøres ved å trekke ut pendelen til et ønsket utslag før den låses av med en tråd. Deretter bren-
nes tråden av med en flamme. Etter hvert som tiden går vil en tynn stav under pendelen slå overende flere 
og flere sylindre i sirkelen helt til alle er veltet. 
 

 
Figur 2: Foucaultpendel med sylindre satt opp i ring rundt seg. Pendelen har kun slått overende noen få 
sylindre ennå.  
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Stjernehimmelen juni – september 2015 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er sommersolverv 21. juni kl. 18:37 NST (Norsk Sommertid). Dette er tidspunktet når Jorda er i det 
punktet av sin bane rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller mest inn mot Sola. Dagen dette inntreffer 
er derfor den med lengst daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 03:02 og går ned først kl. 23:38 i Trond-
heim denne dagen. Ved Krepsens vendekrets når Sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved 
sommersolverv. Denne linjen går over blant annet Mexico, Marokko, Egypt, India og sørligst i Kina.  
 
Det er høstjevndøgn 23. september kl. 10:20 NST. 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 
himmelkulen der himmelekvator og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles jevn-
døgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Om sommeren er det ikke natt i Trondheim. Astronomisk natt er det først når Sola er minst 18o under ho-
risonten og det skjer først igjen den 2. september. Imidlertid kan en se ganske mye på stjernehimmelen før 
det, og ikke minst planetene Uranus og Neptun som vil stå fint til allerede tidlig i høst. 
 

Månefasene 
Nymåne Voksende ½ måne Fullmåne Avtagende ½ måne 

16.juni 24.juni 2.juli 8.juli 

16.juli 24.juli 31.juli 7.august 

14.august 22.august 29.august 5.september 
13.september 21.september 28.september 4.oktober 

 

Måneformørkelse 
Det er total måneformørkelse om morgenen den 28. september. Den partielle fasen innledes kl. 03:07, 
mens den totale fase starter kl. 04:11 og varer til kl. 05:23. Den er maksimum kl. 04:47 og da vil Månen 
være mørkest. Den partielle fasen er over kl. 06:27. Ved maksimum står Månen ca. 16 grader over vest-
horisonten. Månen går forøvrig ned kl. 07:31. 
 

Planetene 
Merkur står svært ugunstig til i hele perioden og er i praksis ikke synlig. 
 

Venus har vært svært iøynefallende denne våren. 
Planeten kommer stadig nærmere oss mens fasen 
avtar (se illustrasjon). Venus når nedre konjunksjon 
16. august og har da en størrelse på nesten ett 
bueminutt. 1. januar var til sammenligning størrel-
sen bare 10 buesekunder. Lysstyrken øker svakt 
selv om fasen avtar (typisk rundt - 4 mag), nettopp 
fordi planeten kommer nærmere oss. Venus dukker 
opp igjen på morgenhimmelen i begynnelsen av 
september og da stadig med liten fase, men nå mot-
satt vei. 
 
 

 
Mars dukker opp en lys på morgenhimmel i siste halvdel av august. Den befinner seg da i Cancer (Krep-
sen), men beveger seg raskt sørover på himmelen i løpet av september og inn i Leo (Løven). Planeten er 
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svært langt borte (nesten på motsatt side av Sola enn Jorda) og planetskiven er knapt 4 buesekunder. Det 
er derfor umulig å se noen detaljer. 
 
Jupiter dukker opp på morgenhimmelen i slutten av september. Den står imidlertid lavt (under stjernebil-
det Løven), så det er bedre å vente til oktober med å observere planeten. 
 
Saturn er ikke synlig i perioden.  
 
Uranus står svært fint til fra august og utover hele høsten. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene 
(Pisces). Planeten er i opposisjon (nærmest oss) 12. oktober, lysstyrken er da 5.7 mag (så vidt synlig uten 
kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.7 buesekunder. Med litt forstørrelse er 
det altså mulig å se en svakt grønnlig skive. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se de mest lys-
sterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna. 
 
Neptun er i opposisjon 1. september, og den kan observeres fra omtrent den datoen. Planeten befinner seg 
lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius). Lysstyrken er 7.8 mag og planet-
skiven er kun 2.3 buesekunder tvers over. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den 
blålige fargen og at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. 
 

Kometer 
Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko 
vil ikke bli noe fantastisk skue i det den 
når perihel, men det at sonden Rosetta 
kretser rundt den og observerer den på 
nært hold gjør det likevel morsomt å ha 
sett den selv! Imidlertid forventes lys-
styrken kun å nå 10-11 mag, slik at det 
kreves nok større teleskoper for å se den 
visuelt. Imidlertid kan den nok greit 
fanges på foto. 
 
I løpet av september beveger kometen 
seg gjennom stjernebildet Cancer (Krep-
sen) og inn i Leo (Løven). Det er nok 
først i siste halvdel av september at Sola 
er tilstrekkelig under horisonten til at den 
kan observeres og fotograferes.   
  
 
 
 
 
 
 

 

Meteorsvermer 
Perseidene har maksimum rundt midnatt den 13. august og varer til morgenen. Denne svermen har en ide-
ell timerate på 120 og er således veldig flott på en mørk høsthimmel. Her i Trondheimsområdet er det 
dessverre for lyst til at vi kan se mange Perseider. I år er det nær nymåne, slik at for de som er i Sør-
Norge eller på enda sydligere breddegrader så vil dette være en flott begivenhet! 
 

 


