
 



 

 

 

 

                Redaktørens ord

 
Galaksen M94 i Jakthundene 

Med et bilde (tatt av superfotograf 
R. Gendler) av den aktive galaksen 
M94 ønsker jeg dere en flott høst!  

Denne gangen er Corona svært 
forsinket, noe jeg er den første til å 
beklage. Dette skyldes utelukkende 
mangel på stoff, noe som er til stadig 
større bekymring! Vi har i lang tid 
vært avhengig av noen få bidragsytere 
og når alle disse får det travelt samti-
dig, så blir det umulig å lage noe blad. 
Denne gangen var jeg inne på tanken å 
droppe et nummer i år, men det kom-
mer altså forsinket. Hva som skjer 
med nummer 4 er imidlertid usikkert. 
Det er egentlig helt opp til dere... 

Jeg trenger altså bidrag for å få 
ut et desember-nummer av bladet 
vårt.    

Høsten er den fineste observa-
sjonsperioden i løpet av året. Det er 
ikke drepende kaldt og ikke snø som 
lyser opp himmelen. I dette numme-
ret er det en artikkel som burde inspi-
rere både nybegynnere og mer erfar-
ne til å komme seg ut og observere. 
Som Birger skriver i sin artikkel: det 
trengs ikke dyrt utstyr for å nyte 
himmelhvelvingens forskjellige ob-
jekter.  

Større utstyr kommer med økende 
interesse og erfaring. Det er mange 
som har gått i fella med å kjøpe dyrt 
utstyr som ikke blir brukt fordi en 
ikke kan bruke det, det er for besvær-
lig å sette opp, eller interessen ikke 
var så stor likevel. Og kjenner en 
ikke stjernehimmelen vet en jo ikke 
hvor en skal rette teleskopet... Per-
sonlig begynte jeg med en liten enkel 
linsekikkert, før jeg kjøpte mitt første 
speilteleskop i 15-årsalderen, og da 
på enkel montering.  

Det er også på sin plass i den an-
ledning å minne om at TAF har mye 
utstyr, både teleskoper og tilbehør til 
utlån til medlemmene. Det kan være 
en god idé å prøve utstyr før en går til 
innkjøp. 

Terje Bjerkgård

 

Styret i TAF informerer 
Det er gjort en del arbeid på observatoriet i sommer og høst. Asle Schei har 
snekret «overbygning» til den poljusterte monteringen som skal stå på søyla 
til det såkalte gjesteobservatoriet. Den består av to lette kasser, hvorav den 
øverste fjernes lett når folk skal observere enten med eget teleskop eller med 
et av TAF sine. I tillegg er det lagt mer grus rundt observatoriene. Erlend 
Rønnekleiv har fortsatt den store jobben med å automatisere Fotoobservato-
riet, og han har dessuten reparert betydelig med utstyr som ble skadet eller 
ødelagt i et lynnedslag. Asle Schei har etter dette installert overspenningsvern 
for å unngå tilsvarende problemer senere.  
 
Observasjonssesongen har hatt en elendig start grunnet en kombinasjon av 
mange gjøremål for foreningens ildsjeler og mye ustabilt vær. Det er vel ikke 
mye annet å gjøre enn å håpe på mer stabilt vær. 
 

Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har fått 5 nye medlemmer siden sist, mens ett medlem har meldt seg ut. 
TAF har 167 medlemmer pr. 25/10-2015. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 

Ole Andrè Eikrem, Serkan Eren, Jonathan Reichelt Gjertsen, Leif Bjarne 

Hammer og Johan Wåhlin 

 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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«Nerdetur» til Venabygdsfjellet 
Erlend Langsrud, TAF 

 
Jeg var så heldig å bli invitert med på hyttetur til Venabygdsfjellet med tre andre foto-
entusiaster.  Det skulle bli en minneverdig tur, hvor fotografer, vær og utstyr spilte på lag. 

 
To av dem (Harald og Arve) utgjør den harde kjernen i Statoils fotoklubb. Den tredje er også en meget 
habil fotograf som jeg kjenner fra studieårene. I utgangspunktet var jeg usikker på om jeg skulle dra med 
meg tungt utstyr på en sånn tur siden det ikke var gitt at vi skulle være oppe sent og fotografere himme-
len. Heldigvis ble entusiasmen stor når jeg avslørte hva slags utstyr jeg hadde. En 130mm reflektor med 
650mm brennvidde er for et nybegynnerteleskop å regne i astroverdenen, men i kameraverdenen er det et 
monster av en telelinse. Selv de tyngste kamerastativ blir puslete ved siden av en EQ6 montering. 
 
Selv om mine leketøy kanskje tok førsteprisen i fysisk størrelse var det ikke småtteri av utstyr de andre 
stilte opp med. Det var flere fullformatskamera, avanserte linser, astrotracker (montering med motor som 
følger stjerner på himmelen) og sist men ikke minst «time-lapserail» som fikk plass på takstativet. De 
som lurer på hva det siste er får nesten "google" det. En rommelig Landcruiser ble fylt opp av utstyr. 

 

 
Figur 1: Arve og Harald prøvemonterer time-lapserailen. 

 
Teleskopet jeg tok med er det første jeg har kjøpt i voksen alder, i 2001. Det er laget for visuell bruk, vært 
gjennom noen operasjoner for å bli en brukbar kameralinse. Jeg har blant annet klipt større hull i røret 
med platesaks og montert en 2" montering for at det skulle være mulig å koble til kamera. For å nå fokus 
måtte jeg flytte hovedspeilet lenger inn i røret. Jeg har også kjøpt en baader komakorrektor for å få skarpe 
stjerner helt ut i hjørnet i bildene. 
 
Jeg var heldig og fikk kjøpt en EQ6 montering av nå avdøde Bjørn Willmann. Monteringen har ligget 
ubrukt i kjellerboden i mange år. Det var en rar følelse å bla i instruksjonsheftet med hans oljete fingerav-
trykk, men jeg er sikker på at han ville satt pris på at utstyret er i bruk. Jeg har faktisk heller ikke tatt bil-
der gjennom 130mm-teleskopet selv om det er mange år siden jeg bygde det om og kjøpte korrektoren.  
 
Været så veldig dårlig ut for astrofoto, med både vind og skyer. «Yr.no» insisterte på at det skulle bli klart 
fredag kveld, og jammen fikk de rett. Lørdag gjentok historien seg, med skyer på dagtid, men krystallklar 
himmel om kvelden. På fjellet får man en stjernehimmel som man aldri kan se maken til i nærheten av en 
by. Vi kjørte noen kilometer nordover, og fant en passende plass med flere muligheter for foto: Fjell, ren-
nende vann og biltrafikk.  
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Astrotracker, kamerastativ og EQ6 ble stilt opp. Med så gode forhold og gode kameraer ble det tatt flere 
gode bilder av Melkeveien med kamera på vanlig stativ og vidvinkellinse, som det er eksempler på her. 
 
Noen bilder er tatt med kort eksponering slik at stjernene blir skarpe. Andre er tatt med lang eksponering 
slik at stjernene får tid til å vandre og tegne star-trails (stjernespor). Vi eksperimenterte med å lyse opp 
objekter med lommelykt, og å få med lysene fra passerende biler og så videre. Ikke minst ble det tatt noen 
flotte time-lapse videoer av solnedgang og Melkeveien som dukker opp. Dette var hovedprosjektene til de 
andre fotografene første kveld, men videoer blir dessverre ikke helt det samme på trykk... 
 
Jeg for min del peilet meg inn på Andromedagalaksen, for virkelig å få testet ut teleskopet og monte-
ringen. 
 

 
Figur 2: Andromedagalaksen fotografert gjennom 130mm reflektoren min. Med 650mm brennvidde fyller 

den akkurat feltet til et vanlig digitalt speilreflekskamera. Totalt 35 minutter med eksponeringer fra 30 
sekunder til 4 minutter ble summert for å få frem de svakere partiene. 

 
Jeg vil spole frem til lørdag kveld, selv om dagen heller ikke var fri for opplevelser. Vi stilte oss opp 
rundt hytta den kvelden, litt på grunn av bekvemmelighet, men også fordi det kunne være moro å ta bilder 
av hytta med Melkeveien i bakgrunnen. 
  
Alle bildene i denne artikkelen er tatt med speilreflekskamera (se også forsiden, red.anm). Jeg må inn-
rømme det var litt befriende å ta bilder i mørket å uten starte opp en PC, sånn som man gjør når man be-
nytter dedikerte astrokamera. Det var også inspirerende å se hvordan andre fotografer kombinerer stjerne-
himmelen med andre elementer for å få unike bilder. 
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Figur 3: Stjernespor-foto med natt trafikk på Riksvei 27.Fotograf Harald Wesenberg. 

 

 
Figur 4: Nordlys, stjernehimmel og biltrafikk. Foto: Jon Leirdal. 
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Figur 5: Melkeveien. Her er det brukt Astrotracker og vidvinkellinse. Foto: Jon Leirdal. 

 

 
Figur 6: Pleiadene fotografert med fullformatskamera gjennom 130mm f 650mm reflektor. Foto: Jon 
Leirdal. 
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Høsthimmelen for nybegynnere 
Av Birger Andresen (TAF) 

Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, sies det. Ikke noe er så sant som dette for 
hobbyastronomer i Trøndelag. For etter 3-4 måneder med for lys himmel kommer mørket ende-
lig sigene på oss i siste halvdel av august. Og utover september og oktober dukker mange av 
himmelens flotteste områder og objekter opp i gunstige himmelretninger på behagelige tids-
punkter på kvelden. Nedenfor blir vi kjent med noen av disse. Hovedvekten legges på objekter 
som er fine selv i prismekikkerter og i små teleskop. 
 

Den «konstante» høsthimmelen 
Vi starter med en litt artig sak; nemlig at stjernebildene sett fra Trondheim står omtrent på samme sted på 
himmelen når det mørkner utover mesteparten av høsten. Det er temmelig mørkt når Sola kommer ca. 12 
grader under horisonten, et tidspunkt som kalles slutten på nautisk skumring. Dette skjer på følgende tids-
punkter på henholdsvis 7. september, 7. oktober og 7. november (hvis vi bruker Norsk Sommertid hele 
tiden): kl. 22:08, kl. 20:10 og kl. 18:39. Figur 1 viser stjernehimmelen mot sør (180 grader) på disse tids-
punktene. Som dere ser, så er det ikke store forskjellen. Årsaken er at Sola i gjennomsnitt når 12 grader 
under horisonten ca. 4 minutter tidligere hver dag i denne perioden samtidig som stjernene står i sør ca. 4 
minutter tidligere hver dag gjennom hele året. Det betyr at en beskrivelse av høsthimmelen når det mørk-
ner gjelder like godt i september som i november fra Trondheim. 
  

 
Figur 1: Stjernehimmelen mot sør fra Trondheim idet Sola når 12 grader under horisonten (overgang fra 

nautisk til astronomisk skumring) for datoene 7. september, 7. oktober og 7. november. 
 
Slik er det ikke lengre sør og lengre nord. Dette kan illustreres ved de tre ytterpunktene; jordas ekvator og 
de to polene. Ved ekvator går jo Sola ned ca. kl. 18:00 hele året, mens den ved polene til alt overmål står 
opp kun en gang og går ned kun en gang i året (ved vår- og høstjevndøgn).   

 

Oversikt over høsthimmelen når det mørkner 
Mange nybegynnere kjenner kun Karlsvogna og kanskje noen få andre stjernebilder. Jeg velger derfor å 
starte med utgangspunkt i Karlsvogna selv om den står temmelig langt mot nord på høsten. Fra denne fin-
ner vi nemlig greit tre andre stjernebilder så snart det mørkner; Lille Bjørn (Ursa Minor) høyt i nord via 
Polstjernen (Polaris), Oksedriveren (Bootes) lavt i vest via Arcturus og Kassiopeia (Cassiopeia) med den 
karakteristiske skjeve W-formen til de fem sterkeste stjernene i nordøst via Alioth i Store Bjørn og Pola-
ris. Figur 2 viser disse siktelinjene/kurvene. For å få en skala, nevnes det at det er ca. 5,5 grader mellom 
de to sikte-stjernene i Karlsvogna som peker mot Polstjernen. 
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Figur 2: Siktelinjer og kurver fra Karlsvogna til Polaris (rød), Arkturus (grønn) og Cassiopeia (blå). Lin-

jene blir litt deformert når himmelkulen projiseres ned på et flatt ark, så retningene på kartet stemmer 
ikke helt med virkeligheten. 

Området rundt Kassiopeia 
La oss først bli litt kjent med området rundt Kassiopeia som står høyt på himmelen på høsten. Med ut-
gangspunkt i kartet på Figur 3, som er orientert omtrent slik dette området på himmelen vil se ut mot øst 
ca. kl. 20 midt i oktober, finner du Perseus ned til venstre for Kassiopeia, mens Andromeda befinner seg 
under Kassiopeia og litt til høyre. Under Andromeda finner du videre Triangelet og Væren. Tre objekter 
som er omtalt senere er vist i med blå skrift. 
 

 
Figur 3: Området rundt Kassiopeia. Til høyre ser du hvor Melkeveien går. 

Både Kassiopeia og Perseus ligger i Melkevei-båndet, om enn ikke i den «tjukkeste» delen av dette. Men 
området egner seg allikevel absolutt for en kosetur med prismekikkert.  
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Området rundt Sommertriangelet 
Til venstre for Arkturus omtrent rett i sør og ca. 30 grader over horisonten når det mørkner finner vi den 
sterke stjernen Altair i stjernebildet Ørnen (Aquila = Aql) som vist nær krysningspunktet mellom 180 
grader horisontalt og 30 grader vertikalt på Figur 1. Du kan knapt ta feil av den dersom du vet hvor sør er 
siden den er så mye sterkere enn alle andre stjerner såpass lavt rett i sør. Og fra den finner du via Figur 4 
det såkalte Sommertriangelet som i tillegg til Altair også består av de to sterke stjernene Vega og Deneb i 
henholdsvis Lyren (Lyra) og Svanen (Cygnus). De tre stjernene danner en litt skjev trekant.  
 
Rundt disse stjernene finner du noen særdeles vakre små stjernebilder. Blant disse er Pilen (Sagitta), Del-
finen (Delphinus), Føllet (Equulus) og Den Nordlige Krone (Corona Borealis) mine klare favoritter.  Jeg 
har åpenbart en forkjærlighet for små stjernebilder. 
  
Melkeveiens flotteste områder sett fra Trondheim går gjennom Svanen og Ørnen som vist på Figur 5. Her 
er det bare å legge seg ned på bakken, eller helst på ei campingseng eller sette seg i en liggestol, og nyte 
synet en klar høstkveld uten sjenerende lysforurensning. Hva har man vel ellers hytte på fjellet for? Pass 
på at du finner Pilen og Delfinen. Se hvor fine de er. Og deretter Føllet. Reven er ikke så veldig fin med 
sine beskjedne stjerner, men du må jo få med deg den også, ikke sant? 
 
Neste mål er den skjeve firkanten som sammen med Vega utgjør hoveddelen av Lyren. Deretter er det 
bare å fortsette mot høyre (mot vest) hvor du finner den lett gjenkjennelige Herkules-firkanten. Nåja, hvis 
du har svært gode forhold, så kan det godt hende du får store problemer med å finne flere av disse stjer-
nebildene, rett og slett fordi det blir så mange stjerner å holde styr på at de sterkeste nesten drukner i myl-
deret av nesten like sterke stjerner. Erfaringsmessig er det derfor ofte lettest å bli kjent med stjernebildene 
når det er litt lysforurensning eller middels gode forhold. Jeg har selv stått uti huttaheita med ekstremt 
gode forhold med betydelige orienteringsproblemer fordi himmelen ser så annerledes ut når det er svært 
gode forhold. Men du verden så flott det er når det virkelig er topp forhold på mørk himmel. 
 

 
Figur 4: De tre sterke stjernene i Sommertriangelet dominerer omtrent rett i sør når det mørker hele høs-
ten fra Trondheim. 
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Ta fram prismekikkerten når du har sett deg mett med bare 
øynene. Alle prismekikkerter duger, men en god 7x50 er 
nå liksom gromgutten da med stort felt og utgangspupill på 
50/7 = ca. 7 mm som tilsvarer omtrent det en ung person 
med perfekte øyne kan åpne pupillen til. Og da blir det 
maksimal lysstyrke. Vi litt eldre, som har stivna en del i 
øyemuskulaturen, klarer vel kanskje bare 5-6 mm, og da er 
det ikke noen vits med så lyssterk optikk. Vi har jo ikke 
nytte av lys som faller utenfor pupillen vår. Eia var man 
ung igjen. 
 
Start ved Deneb og «snik» deg sakte både oppover Melke-
veien til Cassiopeia og nedover til Altair og vel så det. De 
tetteste delene av Melkeveien er jo sør for Altair, vet du. 
Og med klar atmosfære, så kan det være bra forhold også 
lavt i sør.  

 

 
Figur 5: Ørnen og Svanen i Melkeveien 

 
Stikk innom Albireo i hodet til Svanen. Det er en av de flotteste dobbeltstjernene for prismekikkerter og 
små teleskop. Den sterkeste er gul-oransje, mens den svakeste er blå. Gul-oransje stjerner har ca. 5-7 tu-
sen grader på overflaten, mens de blå har overflater med temperatur fra 10-15 tusen grader og oppover. 
Ja, tenk deg, du «ser» altså stjernens omtrentlige overflatetemperatur på astronomiske avstander bare ved 
å observere dens farge med bare øynene.  Temperaturbestemmelsen blir jo straks litt mer nøyaktig om du 
«bretter ut» lyset fra stjernen i regnbuens farger med en spektrograf og måler nøyaktig, men allikevel. Og 
dessuten går du neppe rundt med sånt utstyr.  
  
Tja, når du først er i dobbeltstjernemodus, så kan du vel saktens svippe innom Alcor og Mizar i Karls-
vogna også. Den er også fin. Det er den sterke stjernen rett opp til venstre for der blå og grønn linje møtes 
på Figur 2.  
 

 
Figur 6: Svanen flyr sørover med vingene godt strukket ut bak Ørnen. I Svanens hode/nebb finner vi den 
flotte dobbeltstjernen Albireo. 

 
Ikke glem å vingle litt til høyre og venstre på tur nedover mot Altair. Stopp opp når du ser noe som fanger 
blikket ditt. Du trenger ikke vente lenge, og det blir mange stopp. For det er tett med stjerner her. Derfor 
skal du være godt kledd og ligge behagelig på campingsenga eller hva du har av underlag. Ei pute kan 
godt få lufte seg på campingsenga eller på liggeunderlaget i høstkvelden. Jo mer behagelig observasjons-
stillingen din er, desto bedre blir opplevelsen. Da er det mye lettere å holde prismekikkerten nok i ro også. 
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Noen objekter for bare øynene og prismekikkert 
Brocchi’s hop – Kleshengeren 
Finn Pilen i prismekikkerten og flytt feltet en knapp pil-lengde til høyre og litt oppover (se Figur 7). Der 
finner du en ansamling av stjerner som ligner på en kleshenger, riktignok med kroken ned. Denne kalles 
Brocchi’s hop.  
 

 
Figur 7: Brocchis hop og Manualtåken, begge i Reven (Vulpecula). 
 

Manualtåken – Messier 27 
Ved hjelp av Figur 5, og fordi den ligger så nær Pilen, finner du sikkert også den store planetariske tåken 
M27 med prismekikkerten hvis du har gode forhold. Den ser ut som en liten og litt ujevnt belyst diffuse 
«ball». Overflatelysstyrken er relativt beskjeden, så ikke vent for mye om himmelen er litt «grå» eller du 
er på et sted med lysforurensning. 
  
En planetarisk tåke er en stjerne med omtrent samme masse som Sola i sluttfasen av livet sitt. Energipro-
duksjonen er blitt så stor at stjernens ytre lag «blåses» utover med en hastighet på noen titalls km/sekund 
av det høye strålingstrykket. Det er de ytre delene av en døende stjerne vi ser som en lysende masse rundt 
stjernen. Den lyser fordi den svært varme overflaten sender ut stråling med så høy energi at den slår løs 
elektroner fra en stor andel av atomene rundt stjernen. Slike atomer kalles ioner, og prosessen kalles ioni-
sering. Det sendes ut lys fra ionene når de fanger inn igjen elektroner. Det er dette vi ser som en lysende 
«tåke» rundt stjernen. Etter noen titalls tusen år har stjernens overflate avkjølt seg så mye at strålingen fra 
den ikke lengre klarer å ionisere nok atomer til at vi ser «tåka» rundt stjernen. Da blir «tåken» blir usynlig 
for oss. Tilbake på «åstedet» er det da kun den svært varme indre delen av den opprinnelige stjernen som 
ikke lengre har masse nok til å fortsette sine kjernefysiske prosesser i kjernen. Stjernen er blitt en såkalt 
hvit dvergstjerne, som over milliarder av år gradvis avkjøles til en kald klump. 
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De planetariske tåkene ser svært ulike ut. Noen er svært symmetriske, mens andre er svært asymmetriske. 
Noen har en lett synlig sentralstjerne, mens andre mangler dette. Noen har kompliserte strukturer. Men en 
ting har de felles; de er alle svært vakre. 
 

Kulehopene M13 og M92 i Herkules 
I Herkules finnes nordhimmelens største, og for mange også flotteste, kulehop; M13. I tillegg finner vi 
der M92 som er en annen svært flott kulehop. Disse er beskrevet i Deep Sky Hjørnet et annet sted i dette 
nummer av Corona.  
 
Kulehoper er svært tette, ofte symmetriske, svært store ansamlinger av stjerner. De er utrolig flotte å se på 
med store teleskoper da man kan se massevis av enkeltstjerner. I prismekikkert ser man dem kun som dif-
fuse «baller». M13 er synlig også med bare øynene ved gode forhold, mens M92 nok krever en prisme-
kikkert. Se Figur 4 (oversiktskart) og Figur 8 for å finne M13 og M92. 
 

 
Figur 8: Kulehopene M13 (foto: Erlend Rønnekleiv, TAF) og M92 (Foto: Internett) i Herkules. 

 
Algol 
Ved hjelp av Figur 3 finner du den variable stjernen Algol i Perseus. Lysvariasjonene skremte folk i de 
tidene da man ikke visste hva stjernene var. Den fikk navnet Djevelstjernen siden den stadig vekk redu-
serte sin lysstyrke med en faktor på ca. 3 omtrent hvert tredje døgn, nærmere bestemt hvert 2,8673 døgn. 
Årsaken er at to stjerner går i bane rundt hverandre på en slik måte at den svakeste stjernen kommer foran 
den sterkeste stjernen sett fra Jorda med 2,8673 døgns mellomrom. Lysstyrken faller da til et minimum på 
3,39 mag i løpet av ca. 5 timer. Deretter returnerer den til sin normale lysstyrke på 2,12 mag i løpet av de 
neste ca. 5 timene. Dette kan du følge med på med bare øynene.  
 

På http://lackawannaastronomicalsociety.org/varstar.htm finner du tidspunktene for blant annet 
Algol-minima for hvilket som helst tidsrom. 
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Dobbelthopen i Perseus 
Dette er en skikkelig godbit for små teleskop. Du finner de to tette stjernehopene ved hjelp av Figur 3. 
Start fra Kassiopeia og søk med prismekikkerten nedover mot den sterkeste stjernen i Perseus. Det er ikke 
vanskelig å se de to som diffuse «klumper» med bare øynene dersom det er rimelig bra forhold uten noe 
særlig lysforurensning. Så du kan gjerne finne den med øynene først og lete dem opp med prismekikker-
ten etterpå. Her er det et mylder av stjerner i to små områder like ved hverandre. Hopene er flotte i små 
teleskop, men enda finere i middels store teleskop. 
 

Andromedagalaksen 
Dette er nordhimmelens klareste galakse. Den er en av våre nabogalakser med en avstand på ca. 2,5 mil-
lioner lysår. Ved rimelig gode forhold ser du den greit med bare øynene. Den er kjempefin med prisme-
kikkert når du har gode forhold. Da ser du både kjernen og de store spiralarmene. Den er faktisk bedre 
med små teleskop og liten forstørrelse enn med store teleskoper som kun viser kjernen godt. Husk at du 
ser lyset fra milliarder av enkeltstjerner når du ser på galaksen og at dette lyset har reist i ca. 2,5 millioner 
år gjennom universet før det treffer ditt øye.  
 

 
Figur 9: Med kamera, teleskop med kort brennvidde og gode forhold blir Andromedagalaksen helt fantas-

tisk. Her fotografert av Erlend Langsrud (TAF) fra fjellheimen på Venabu i Oppland. Se større versjon og 
detaljer på side 5 og nyt bildet i sin fulle prakt på http://utenformelkeveien.taf-astro.no/#!album-1-55 

 
_______________________________ 
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Blinkskudd 

 
Alf Ivar Oterholm: Nordlysbilde tatt fra Brønnøysund om kvelden 7.10.15. Bildet viser øya 

Vega, og dessuten stjerna Vega! NikonD700 og Sigma 15 mm fish-eye objektiv.  

 

 
Alf Ivar Oterholm: Samstilling mellom Jupiter (nederst), Mars, Månen og Venus (øverst) 

på morgenen 9. oktober. Nikon D700 og og Nikkor 80-200 mm. 
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Gaia kartlegger over en milliard stjerner 
Av Terje Bjerkgård 
 

Den 21. august i år hadde ESA sonden Gaia fullført første år med kartlegging av stjerner i vår 
egen galakse Melkeveien. Sonden har målt imponerende 272 milliarder stjerneposisjoner, 54.4 
milliarder lysstyrkemålinger av stjerner og 5.4 milliarder stjernespektra. Målet er å lage et 3D 
kart over den nærmeste delen av galaksen og blant annet gi oss noen svar på dannelse og utvik-
ling av galaksen. 

 
Gaia er et europeisk (ESA) observatorium i rommet som er 
designet til astrometri. Observatoriet befinner seg i et av 
Lagrange-punktene (L2)  mellom Sola og Jorda, ca. 1.5 
millioner km unna oss. Hovedhensikten er å lage en  3D 
katalog over omtrent en milliard astronomiske objekter, for 
det meste stjerner som er mer lyssterke enn 20 mag. Dette 
er ca. 1 % av stjernene i vår galakse. En regner også med at 
Gaia vil oppdage tusenvis av eksoplaneter, så mye som 500 
000 kvasarer og ti-talls tusen asteroider og kometer. Ob-
servatoriet vil observere hvert objekt ca. 70 ganger i løpet 
av de fem årene ferden skal vare. 
 

Gaia skal altså lage et nøyaktig 3-dimensjonalt kart over stjerner i deler av Melkeveien og kartlegge deres 
bevegelser, noe som kan gi informasjon om opprinnelse og utvikling av galaksen. Spektroskopiske må-
linger vil gi detaljert informasjon om fysiske egenskaper, om luminositet, effektiv temperatur, gravitasjon 
og element-sammensetning. 
 

Instrumenter 
Gaia har to teleskoper (M1 og M'1 i figuren) 
med størrelse 1.45 x 0.5 m som har en fast vin-
kel på 106.5° med hverandre. Sonden roterer 
hele tiden om en akse som er vinkelrett på syns-
retningene til de to teleskopene. Aksen har vide-
re en viss presesjon, men samme vinkel til Sola. 
Ved å presis måle den relative posisjonen til 
objekter  fra begge synsretninger så kan en be-
regne et nøyaktig referansesystem.  
  
Lyset går fra de to speilene til et 1.0 x 0.5 m 
fokalplanområde som består av 106 CCD kame-
raer, hvert på 4500x1966 piksler og som totalt 
utgjør en gigapiksel (1000 megapiksler) På figu-
ren går lyset via speilene M2 og M3 (og M'2, 
M'3) ned til fokalplanet (nær 5 på figuren). 
 
I fokalplanet er det tre hovedinstrumenter: 
1) Astrometri-instrumentet (Astro) måler nøyak-

tig posisjonen til stjerner fra 5.7 til 20 mag. Ved å kombinere målinger av posisjoner til en stjerne over 
fem år kan en bestemme parallakse og dermed avstand og egenbevegelse (hastighet) til stjernen. 
2) Fotometri-instrumentet (BP/RP) måler utstråling/luminositet til stjernene i bølgeområdet 330-1050 nm. 
Det blå fotometeret (BP) opererer i bølgelengdeområdet 330-680 nanometer (nm), mens det røde fotome-
teret (RP) dekker 640-1050 nm. Fotometrene brukes til å bestemme temperatur, masse, alder og element-
sammensetning til stjernene.  
3) Radialhastighet-spektrometeret (RVS) brukes til å bestemme hastigheten til stjernene langs synsret-
ningen ved å oppta høyoppløselige spektra i et smalt bånd mellom 847 og 874 nm (linjer for kalsium). 
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Radialhastigheter måles med nøyaktighet opp til 1 km/s for de sterkeste stjernene og 30 km/s for de sva-
keste.  
 
For at Gaia skal kunne måle så nøyaktig, så inneholder sonden nesten ingen bevegelige deler. Viktige de-
ler av sonden er montert på en rigid silisium-karbid ramme som er svært lite følsom for temperaturend-
ringer. Justeringer av posisjon gjøres med små kaldgass-dyser som kan skyte ut 1.5 mikrogram nitrogen 
per sekund! 
 
Etter at Gaia ble skutt opp 19. desember 2013 og etter en seks måneders testperiode begynte sonden med 
rutine-observasjoner i august 2014. Sonden brukte 28 dager før dette til å foreta en nøyaktig kalibrering 
av egen posisjon. Gaia opererte da i en spesiell scanning-modus som dekket storsirkler på himmelen og 
som alltid inkluderte polregionene til ekliptikken. Dette gjorde at sonden dekket de samme stjernene i 
disse regionene mange ganger, slik at kalibreringen ble svært nøyaktig. 
 
Gaia bruker en spesiell scanning teknikk som gjør sonden i stand til å dekke himmelen på best mulig og 
effektive måte. Allerede det første året har altså skaffet forskerne milliarder av datasett å jobbe med. De 
store og komplekse datamengdene har krevd en stor arbeidsinnsats og utvikling av avansert software for å 
kunne bli behandlet. 
 
Gaia skal være ferdig med den enorme katalogen over posisjon, avstand, egenbevegelser og andre egen-
skaper som spektrum og lysstyrke for over en milliard stjerner om fire år. Den første datautgivelsen skal 
etter planen skje sommeren 2016. Men allerede nå kan ESA vise til at sonden fungerer som den skal.   
 

Parallakse-målinger 
Data fra Gaia har allerede gitt 
data til beregninger av parallak-
ser for 2 millioner stjerner. Pa-
rallakse er den tilsynelatende 
bevegelsen til en stjerne i forhold 
til en fjern bakgrunn på grunn av 
Jordas bevegelse i sin bane rundt 
Sola. Jo nærmere en stjerne er 
Sola, jo større er parallaksen. 
Siden Gaia følger Jorda rundt 
Sola så kan dette også observeres 
av den. Imidlertid beveger stjer-
nene seg også i forhold til hver-
andre, noe som kalles egenbeve-
gelse.  
 

Prinsippet for parallakse-målinger 
 
Gaia har gjort gjennomsnittlig 14 målinger på stjernene så langt, noe som ofte ikke er nok til å skille 
egenbevegelse fra parallaksen. For å kunne skille disse bruker forskerne foreløpig data fra Hipparchos 
sonden som gjorde astrometri i perioden 1989-1993. Disse dataene finnes i den såkalte Tycho-2 katalo-
gen. Det er Tycho-2 dataene som nå begrenser målingene til "bare" 2 millioner stjerner. Med mer data i 
de kommende årene skal altså tallet opp i en milliard. 
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Det første Hertzsprung-Russel 
diagrammet 
Parallaksemålingene kan brukes til å bestem-
me avstand til stjernene. Avstanden og den 
målte tilsynelatende lysstyrken kan videre 
brukes til å finne absolutt lysstyrke. Denne 
lysstyrken og den observerte temperaturen på 
en stjerne ut fra fargen og spekteret er det som 
skal til for å plotte i et Hertzsprung-Russel 
diagram. Dette diagrammet er viktig for å for-
stå stjernenes utvikling. Nå er de første 2 mil-
lioner stjernene plottet i et slikt diagram og gir 
en forsmak på det som etter hvert kommer.   

 
To millioner stjerner plottet i H-R diagram. 
Størst tetthet av stjerner er der det er røde far-

ger (den såkalte hovedserien). 
 

 
 

Variable stjerner 
Etter som Gaia scanner de samme stjernene gjentatte ganger for å bestemme deres posisjoner og andre 
egenskaper, så finner sonden også mange stjerner som endrer seg i lysstyrke. I august 2014 oppdaget Gaia 
sin første supernova og seinere en ny såkalt kataklysmisk variabel stjerne. Dette er et system av to stjerner 
der den ene er en glohet hvit dverg som "stjeler" masse fra den andre stjernen som er en kjempestjerne. 
Massen som faller ned på den hvite dvergen antennes og denne blusser opp stadig vekk. Et kjent eksem-
pel på slik stjerne er forøvrig SS Cygni. Gaia vil fortsette å følge dette og andre systemer  framover og vil 
kunne gi ny viten om slike stjernesystemer. 

 
Gaia har også observert mange stjerner som varierer mer re-
gelmessig i lysstyrke, spesielt nær ekliptikk-polene i forbin-
delse med kalibreringen av sonden. Nær den sørlige eklip-
tikk-polen finner vi den Store Magellanske Skyen, en av 
Melkeveiens satellittgalakser. Gaia kunne gi data til detaljer-
te lyskurver for dusinvis av RR Lyrae stjerner i galaksen. RR 
Lyrae stjerner er viktige for å bestemme avstanden til galak-
ser på grunn av en lysstyrke-periode relasjon (i likhet med 
cepheider).  
 
Gaia har også gjort en rekke målinger av Kattøyetåken (NGC 
6543), en planetarisk tåke nær den nordlige ekliptikkpolen 
(se bilde til venstre). Planetariske tåker dannes når en aldren-
de stjerne kaster av seg de ytre lagene som deretter veksel-
virker med det interstellare medium. Stjernen selv blir en 

hvit dvergstjerne. Gaia gjorde over 200 observasjoner av Kattøyetåken og registrerte mer enn 84 000 ob-
jekter i de intrikate filamentene som finnes i tåken. Gaia vil fortsette observasjonene av både denne og 
andre planetariske tåker for å se ekspansjonene i gasslagene.   
 

Asteroide-observasjoner 
Asteroider oppdages med Gaia fordi de beveger seg blant stjernene, slik at de er på et bilde av et stjerne-
felt, men ikke på seinere bilder av samme felt. Forskerne har utviklet et spesielt program for å finne de 
kjente asteroidene og også oppdage nye. Det gir altså både nøyaktige data om kjente asteroider og kjenn-
skap til nye.  
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Periodiske kometer 
Av Per-Jonny Bremseth 
 
Vanligvis har periodiske kometer en omløpstid på 
mindre enn 200 år eller de er blitt observert mer enn 
en perihelion-passasje (f.eks. 153P/ Ikeya-Zhang). 
Denne kometen ble også observert av Hevelius 
rundt 1660. Så det er noen med omløpstider på over 
200 år.  
 
 
Kometen 153P/Ikeya-Zhang tegnet av forfatteren 

15.mars 2002 gjennom 8-tommers teleskop ved 
166X forstørrelse. 

 
 
Kometer får vanligvis navnet etter oppdageren, men 
i noen tilfeller etter baneberegneren (f.eks. 2P En-
cke og 1P Halley). Banene hos periodiske kometer 
er ekstra vanskelig å beregne p.g.a. perturbasjoner 
(forstyrrelse) fra planetene i vårt solsystem, spesielt 
Jupiter. 
 
I astronomisk nomenklatur er tegnet før "/" enten C for ikke-periodisk, "P" for periodisk eller "D" for 
komet i oppløsning (disintegrated). "X" står for en komet man ikke har greid å beregne banen for og "A" 
på grunn av objektets usikre natur (typisk asteroidelignende). 
 
Vanligvis er periodiske kometer lyssvake objekter, spesielt de med korte omløpstider. "Tidens tann" har 
tæret på dem, mye av gass og støv er oppbrukt i kjernen. Noen periodiske kometer kan derimot oppvise 
fine passasjer av og til for oss. Komet 2P/Encke kan en sjelden gang nå opp til 6. mag. under en fin passa-
sje, men i begynnelsen av 1900-tallet kunne den komme opp mot 4. mag., så slitasjen er stor, da den også 
har en omløpstid på bare 3.3 år. 
 
Selv den berømte Halleys komet har tapt seg i løpet av historien. Den hadde en ugunstig passering i 
1985/86 for oss og det siste man registrerte på bilder av kometen var et meget kraftig utbrudd! Hadde den 
et eget utbrudd eller kolliderte kjernen med et annet objekt? Det får aldri forfatteren svar på! 
 
Det er nå utrolig mange periodiske kometer som går i ellipsebaner rundt solen og det vil også komme til 
flere i fremtiden. Såkalte "nye kometer" kan bli forstyrret av planetene og dratt inn i en periodisk ellipse-
bane. Mange langperiodiske kometer på 300-500 års omløpstid, som har passert perihel før, kan kanskje 
også ventes. 
  
Mange småfine periodiske kometer har hatt fine passeringer i de siste 10-årene. Jeg vil nevne 
19P/Borrelly, som hadde en maksimal lysstyrke på 9.0 mag. i 1987/88. Denne kometen hadde også besøk 
av sonden "Deep Space 1" (DS1) for noen år siden, som tok fine bilder av kometkjernen. 
  
Alle fulgte også med når sonden "Rosetta" myklandet sitt kometfartøy Philae på kjernen til 
67P/Churyumov-Gerasimenko.  Det pågår nå en storstilt overvåking av kometen fra bakken verden over 
som et supplement til sonden. Kometen kryper opp mot den nordlige stjernehimmel, men vil antakelig 
ikke bli lysere enn mag. 12-13 dessverre! Fotoprosjekt til høsten? Lykke til! 
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Kreutz solstreifere 
 Av Per-Jonny Bremseth 
 
Kreutz-kometer er en gruppe med en typisk bane, som tar dem meget nær solen under perihelpassasjen, ja 
så nære at mange har delt seg opp i biter. Objektenes q er så liten at de streifer ikke så langt fra soloverfla-
ten! (q=A.U.). Deres aphel (solfjerne) ligger omkring 160 A.U. fra solen (1 A.U. er avstanden Jorden-
Solen = 150 mill. km.). 
 
Kometene kjennes igjen ved å ha identiske baner og antas å komme fra et område mot stjernebildet Canis 
Major. Det var den tyske astronomen Heinrich Kreutz som først mente at komet-gruppen stammet fra gi-
gantkometen fra år 1106 og var fragmenter av denne. Flere Kreutz- kometer har dukket opp gjennom ti-
dene, og de er kjent for å være store. Den siste som har vist seg var den store Ikeya-Seki i 1965. Det me-
nes også at en ny skur av disse store kometene er på vei mot solen i "nærmeste" fremtid. 
 
Mange hundre små Kreutz-medlemmer har blitt oppdaget siden SOHO-sonden ble operativ i 1995, men 
ingen har overlevd perihel. Større solstreifere som "Den store komet i 1843" og C/2011 W3 (Lovejoy) 
overlevde. 
 
Den første solstreiferen som ble registrert var "Den store komet i 1680", den passerte 0.0013 A.U. 
(200.000 km) over soloverflaten. Dette er halve avstanden Jord-Måne! En lys komet i 1880 fulgte nesten i 
samme bane som 1843-kometen, og også "Den store septemberkometen i 1882". "Den store sydkometen i 
1887" var også en Kreutz! 
 
"Formørkelseskometen i 1882" 
En samling observatører skulle overvære 
denne nesten 2 min. lange totaliteten av 
solen dette året fra Egypt. Solen ble to-
talt formørket og folk kunne se en lys 
strek utover fra solen. Bilder viste også 
kometens bevegelse under totaliteten. 
Begivenheten falt nøyaktig sammen med 
at en Kreutz-komet passerte perihel! Det-
te var den eneste observasjonen av ko-
meten. 
 
Vår tids komet ISON var en skikkelig 
solstreifer, men den tilhørte ikke Kreutz-
gruppen. Den fordampet også. 
 
Som nevnt, de fleste store Kreutz-
kometer igjennom tidene har ikke kom-
met helskinnet gjennom perihel, de har 
enten delt seg i to eller flere biter. Jeg 
tenker på størrelsen til 1106-kometen, 
som teoretisk er kilden til alle disse 
Kreutz-kometene, den må ha vært gigan-
tisk med en massiv kjerne!! 
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 Nyheter 
Romforsker: – Kepler-planet kan være «Jorden 2.0» 
Kilde: forskning.no 

 
Romforskere er opprømt over tegn som tyder på at en ny jordklode som er funnet av NASA kan 
være beboelig. Men noen reisemulighet tror de ikke på. 

 

Figur 7 Framstillingen viser flere av de nyoppdagede Kepler-planetene.  Den aktuelle planeten, 452b, 
ligger som nummer tre fra venstre.  Lengst til høyre ligger Jorden.  (Ill: Wendy Stenzel, NASA/AMES/ 
JPL-CALTECH) 

 
Planeten har fått navnet Kepler-452b etter NASAs Kepler-teleskop som fanget inn de første bildene. 
Planeten som ligner vår, går i bane rundt en sol som ligner vår. Stjernen som planeten går i bane rundt, er 
av samme type – kalt G2 – som vår sol. Dens sol har samme temperatur som vår sol, men er 20 prosent 
større. Til gjengjeld ligger planeten 5 prosent lenger unna. Planeten ligger i det som kalles "den beboelige 
sonen" til sin sol. Den beboelige sonen er der temperaturen er slik at vann – som er regnet som 
avgjørende for de former for liv vi kjenner til – kan være flytende. Planeten er 60 prosent større enn 
jordkloden, men det er i denne sammenheng regnet som noenlunde samme størrelse. Året på Kepler-452b 
er 385 dager langt. Planeten ligger 1400 lysår fra Jorden, i stjernebildet Svanen. 
 
Pål Brekke ved Norsk Romsenter er opprømt over nyheten om at NASA-forskere har funnet en planet 
som ligner vår. ”Dette er gledelige nyheter for alle som er interessert i verdensrommet,” sier han. ”I 
mange år har vi lett etter en planet som ligner vår, som ikke er for varm eller for kald, og som ligger i 
passelig avstand til en stjerne. Kepler-452b ser ut til å passe,” sier han. 
 
I både vitenskap og litteratur har mennesket spekulert på om det er liv andre steder i universet, og 
hvordan slike vesener vil være. Det var derfor knyttet stor interesse til kunngjøringen fra den amerikanske 
romfartsorganissjonen NASA 23. juli 2015. 
 
Ifølge NASA kan Kepler-452b være å betrakte som jordens eldre fetter. Den nye planeten er seks 
milliarder år gammel, halvannen milliard år eldre enn vår jordklode. Jon Jenkins leder NASAs leting etter 
jord-lignende planeter og ledet gruppen som fant Kepler-452b ved NASAs forskningssenter i California. 



22     Corona, 3/2015 - Trondheim Astronomiske Forening 

”Så langt er det ikke funnet tegn på liv der, men det inngir ærefrykt å tenke på at planeten har tilbrakt seks 
milliarder år i det beboelige beltet rundt dens stjerne. Det gir en betydelig mulighet for at liv har kunnet 
oppstå,” sier han. 
 
”Det er bare rundt 20 år siden mennesker oppdaget de første eksoplanetene, det vil si planeter som går i 
bane rundt andre stjerner. Siden har forskerne funnet over 4000 objekter som man tror kan være planeter, 
og nesten 2000 er bekreftet å være planeter. 1030 av dem som er bekreftet, er funnet av Kepler-teleskopet. 
Kepler-teleskopet ble sendt ut i verdensrommet i 2009 for å lete etter planeter i vår egen galakse. Bare i 
fjor oppdaget NASA-forskerne 715 antatte planeter i materialet fra Kepler i en spennende jakt etter en 
jordlignende planet. 
 
Ifølge Brekke er de fleste av disse planetene ubeboelige fordi de enten er veldig store gassplaneter eller 
ligger veldig nær stjerner. Da er det vanskelig å tenke seg at det kan være levende organismer der, mener 
han. -Tror du det kan være liv på Kepler-452b?  ”Det KAN være liv der, eller det kan BLI liv der. Eller 
det kan ha VÆRT liv der. Det vil vi kunne si mer om når vi vet hva atmosfæren består av,” sier Brekke. 
 
Neste steg er å finne ut hva Kepler-452bs atmosfære består av, dersom den har atmosfære. Dette skal 
undersøkes ved hjelp av det store romteleskopet Hubble. Det kan analysere hva slags gasser det er i 
atmosfæren ved å måle lyset som kommer derfra med et spektrometer. Hvordan lyset er sammensatt, kan 
fortelle hva atmosfæren inneholder. 
 
”Inntil vi vet hva atmosfæren består av, må vi bare vente. Men dette kan være første steget mot å finne 
«Jorden 2.0» – det vil si en planet hvor vi tror det kan være betingelser for liv,” sier Brekke. -Jorden 2.0 – 
betyr det at når vi har ødelagt vår egen jord, så kan vi reise dit?  ”Nei, det er utelukket med vår teknologi. 
Den ligger 1400 lysår unna. Så en reise dit er umulig for oss. Den nærmeste stjernen til Sola ligger «bare» 
fire lysår borte, men en reise dit med romferja vil likevel ta 160 000 år,” sier Brekke. Selv om vi skulle 
finne opp et romfartøy som går opp mot lysets hastighet, ville det ta 1400 år, det vil si 47 generasjoner, å 
nå fram dit. 
 
– Men hvis det er intelligent liv på Kepler, kan vi kommunisere med det? ”Det blir i tilfelle også 
vanskelig. Det lyset vi nå ser fra Kepler-452b, forlot planeten for 1400 år siden, altså i år 600 e.Kr. Og 
skulle vi fange opp en melding derfra, vil det ta nye 1400 år før vårt svar rakk tilbake. Så i en samtale 
ville det gå 2800 år fra et spørsmål var stilt til en reaksjon ville foreligge.” 
 
– Noen vil kanskje tenke at hvis de er smartere enn oss, kan de kanskje allerede være på vei hit? ”Ja, det 
er ikke sikkert at det vil være lurt å svare, alltid. Den britiske fysikeren Stephen Hawking har jo være inne 
på nettopp det, at vi ikke har noen garantier for at eventuelle romvesener er snille om de kommer hit, sier 
Brekke. 
 

Eivind Wahl 
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Pluto ser ut som jorden i miniatyr 
Kilde: nrk.no 
 

Det første bildet som kom inn fra dvergplaneten Pluto fikk astronomene til å si wow! Den fjerne 
kloden har mange detaljer som likner på Antarktis. 

 

Det er sjelden den amerikanske romfartsorganisasjonen tar i bruk sterke ord, men bildet fikk fram 
følelsene. I tweeten fra NASA var det to bilder, men det ene er et utsnitt av det andre. 
 
Landskapet på Pluto ble fanget inn med et kamera som gir høy oppløsning. Det er første gang bilder fra 
dette kameraet ble offentliggjort, skrev Emily Lakdawalla i The Planetary Society. Blogger, geolog, 
romforsker, og etter eget utsagn: planetevangelist, Emily Lakdawalla, skriver i sin blogg at det er så mye 
detaljer i bildet at det nesten ikke er mulig å beskrive. 
 
”Bare se, se, se på alle detaljene,” skriver Lakdawalla.”Se på de spisse fjellene og hvordan de kaster 
skygger i solnedgangen. Hvordan fjellene ser ut i forhold til planeten. Du vil aldri kunne se noe slikt på 
jorden fordi jorden er så mye større enn sine fjell, selv ikke månen er så kupert som Pluto.” 
 
Alan Stern er ansvarlig forsker for sonden New Horizons som tok bildet under nærpasseringen av 
dvergplaneten 14. juli i år. Han tar også i bruk store ord i beskrivelsen av bildet. ”Det får deg til å føle at 
du er der. At du er på Pluto og at du kan bruke dine egne øyne til å se landskapet,” sa Stern på en 
pressekonferanse. 
 
Men bildet var også et funn for forskerne. Det avslører nye detaljer om atmosfæren, fjellene, isbreene og 
sletter, sa Stern. Det er isbreene og de islagte slettene som får mange astronomer til å sammenligne Pluto 
med Antarktis. 
 
Det er vær på Pluto som også ligner på været i Antarktis. I bildet er det mulig å se dis som driver over 
landskapet. ”Disen gir oss hint om at været skifter fra dag til dag, akkurat som på jorden,” sa astronom 
Will Grundy på pressekonferansen. 
 
Været er ikke basert på det samme som været her hos oss er. Pluto er ekstremt kald og det finnes ikke 
flytende vann eller luft i normal forstand. ”Bildet tyder på at det er en syklus på gang som har med 
frossen nitrogen å gjøre,” sa Grundy. 
 
Bildet ble ikke det siste vi fikk se fra Pluto. Det er senere sendt mange utrolig flotte bilder og ennå er det 
mye igjen som ennå ikke er sendt. De er lagret i sonden. New Horizons er så langt unna jorden at det ikke 
er mulig med en bredbåndsforbindelse. Snarere smalbånd. En kilobyte i sekundet er hastigheten. 
Sonden vil bruke hele 16 måneder å sende hjem informasjonen den har lagret. 

Eivind Wahl 
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En sprukket ismåne på kanten av mørket 
Kilde: Norsk Romsenter (romsenter.no) 
 

Plutos måne Charon viser seg å ha fjell, daler og kløfter. Kanskje skjuler det seg et globalt hav 
under isen. 

  
Plutos måne Charon sett av New Horizons i juli 2015. Det 
røde nordpolområdet kalles Mordor Macula, slettene i sør 

Vulcan Planum. Kløften langs ekvator er solsystemets nest 
lengste. Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied 
Physics Laboratory/Southwest Research Institute. 

 
Siden Pluto og dens måne Charon har et felles tyngde-
punkt, regnes de som et dobbeltsystem, det eneste i solsys-
temet vårt. 
 
Charons diameter er halvparten så stor som Plutos. Det 
gjør Charon til den største månen i solsystemet i forhold 
til planeten den går rundt. 
 
Da NASAs romsonde New Horizons suste forbi Pluto 14. 
juli 2015 tok den også en mengde bilder av Charon. De 

har nå blitt sendt til jorda. 
 
Forskerne forventet seg en verden med lite annet enn kratre på overflaten. Men på samme måte som Plu-
to, er Charon dekket av tydelige geologiske strukturer, som fjell, daler, enorme kløfter, og spor etter skred 
og vulkaner. Like nord for ekvator går et system av kløfter som tyder på sterk geologisk aktivitet tidligere 
i ismånens historie. Dette systemet av kløfter rekker antakeligvis rundt hele månen, og er mer enn 1200 
kilometer langt og 3 kilometer dypt. Det er fire ganger lenger enn Grand Canyon og dobbelt så dypt. Den 
eneste andre kløften i solsystemet som kan måle seg med dette er Valles Marineris på Mars, som er den 
lengste og dypeste kløften vi kjenner til. 
 
Sør for den gigantiske kløften på Charon ligger et stort sletteland som til nå kalles for Vulcan Planum. 
Denne sletten har færre kratere enn områdene i nord, samt avrundete fordypninger og kanter. Det tyder på 

at overflaten har blitt dekket av nytt materiale. 
 
- Kanskje har Charon et globalt indre hav som frøs til for 
lenge siden, noe som førte til at månen sprakk opp slik at 
lava og vann lekket ut på overflaten, sier Paul Schenk ved 
Lunar and Planetary Institute i Houston. 
 
Muligens finnes det fortsatt vulkaner som spyr ut is og 
vann i stedet for lava og røyk på Charon, slik det gjør på 
noen av Saturns måner. Merkelig nok er Charons nordpol-
område rødt og kalles derfor Mordor Macula. 
 
Pluto (i forgrunnen) og Charon sett av New Horizons i 
juli 2015. Begge isverdenene har flere ulike geologiske 

strukturer og kan ha et globalt hav under overflaten. 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Labora-

tory/Southwest Research Institute. 
 
New Horizons vil sende flere bilder fra Charon og Pluto i 2016. Nå er romsonden 5 milliarder kilometer 
fra jorda og på vei ut i Kuiper-beltet for å undersøke et objekt der. 

Terje Bjerkgård 
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Flytende saltvann funnet på Mars 
Kilde: Norsk Romsenter (romsenter.no) 
 

NASA har funnet klare tegn på flytende saltvann på overflaten av Mars. Men saltene i dette 
vannet er giftige og kan gjøre det vanskeligere å påvise liv. 

 
Mars har tidligere i sin historie hatt store hav på overflaten, en tykkere atmosfære og et mildere klima enn 
det ørkenplaneten har i dag. Forholdene for liv har altså en gang i tiden vært gode. Men finnes det fortsatt 
flytende vann på Mars, eller spor av liv? 
 

 
Striper av flytende saltvann på Mars. Vannet inneholder perkloratsalter og er flytende i temperaturer som 
finnes på Mars under varme årstider. Foto: NASA/JPL/University of Arizona. 

 
Bilder fra vår røde naboplanet har vist at det finnes mørke linjer eller striper i skråninger på overflaten, 
gjerne på solfylte steder. Geologer har lenge ment at disse stripene skyldes flytende vann som sildrer ned-
over skråningene. 
 
Nå viser helt nye spektroskopiske undersøkelser at disse stripene er dannet av flytende vann som innehol-
der store mengder salter. Disse saltene ligger igjen på overflaten etter at vannet har fordampet og er det 
som nå har blitt påvist. 
 
NASA mener nå at de har fått verdifull ny informasjon om vannets syklus på Mars og ønsker å finne ut 
hvor og hvordan det flytende saltvannet dannes. 
 
Den amerikanske romorganisasjonen håper også at funnet av flytende vann på vår røde naboplanet er en 
ressurs som i fremtiden kan brukes av romfarere som lander der. 
 
Forskningsresultatene er publisert i Nature Geoscience og oppnådd ved hjelp av den amerikanske rom-
sonden Mars Reconnaisance Orbiter som har gått i bane rundt vår røde naboplanet siden 2006. 
 
- Dette er solid og spennende forskning, og det at førsteforfatter på artikkelen er en doktorgradsstudent er 
ikke dårlig, sier Hans Amundsen som er geolog, astrobiolog og leder for AMASE-ekspedisjonene som 
tester utstyr som skal til Mars. 
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Det flytende saltvannet på Mars er likevel ikke som vannet i havet på jorda, men inneholder store meng-
der perkloratsalter. Det er mest magnesiumperklorat, magnesiumklorat og natriumperklorat i stripene som 
nå har blitt undersøkt. Den store saltmengden i vannet gjør at det kan holde seg flytende helt ned til minus 
50 til minus 70 grader Celsius. Slike temperaturer kan forekomme på varme og solfylte steder på Mars. 
 
Roveren Curiosity har tidligere funnet perklorater i Gale-krateret. Det samme har landingssonden Phoenix 
gjort nær nordpolen på Mars. Perkloratene dannes av den kosmiske strålingen som hele tiden bader vår 
røde naboplanet. Antakeligvis finnes det perkloratsalter over alt på Mars.  
 
- Men perkloratsalter inneholder store mengder oksygen og eksploderer når de kommer i kontakt med 
organiske forbindelser, sier Amundsen. Perkloratsalter ble tidligere brukt som rakettdrivstoff og er meget 
giftige. Geologen og astrobiologen mener derfor at forekomsten av disse saltene vil gi utfordringer for 
fremtidige romferder som skal ta prøver fra Mars og sende disse tilbake til jorda. 
 
- Slike prøver vil gjerne måtte bli liggende en stund før de kan sendes til jorda, men i mellomtiden vil 
perkloratene i prøvene kunne løse opp alt organisk materiale som eventuelt finnes der, sier Amundsen. 
Perkloratene vil også være skadelig for fossiler og andre rester av liv på Mars. Til og med det som måtte 
befinne seg under bakken. 
 
- Mye av overflaten på Mars består av lag på lag med sedimenter som en gang har ligget på overflaten, 
dermed kan det være perklorater også langt ned i berggrunnen, sier Amundsen. 
 
 
Norsk radar vil kunne se saltvann på Mars 
RIMFAX, den norske georadaren som skal sitte på NASAs nye rover Mars 2020 vil kunne se ned i over-

flaten og oppdage lommer av 
saltvann og andre geologiske spor 
forbundet med flytende væsker. 
 
Den nye roveren skal etter planen 
skytes opp i 2020. Norsk Rom-
senter støtter RIMFAX-prosjektet 
med nasjonale følgemidler. 
 
Perkloratene på Mars vil også gi 
klare utfordringer for fremtidige 
romfarere. 
 
- En bør ikke puste inn støv med 
perklorater i eller få mye av det 
på huden, perkloratene vil dess-
uten gjøre det svært vanskelig å 
dyrke i jordsmonnet på Mars uten 
at disse saltene fjernes, avslutter 
Amundsen. 
 

Den norske radaren RIMFAX er et av få ikke-amerikanske instrumenter om bord NASAs nye MARS-
rover. Illustrasjon: NASA. 
 

Terje Bjerkgård 
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Deep Sky hjørnet 
av Terje Bjerkgård 

 
Kveldshimmelen om høsten er en fin tid 
for å observere kulehopene i stjernebil-
det Herkules. Her finner en hopen som 
regnes som nordhimmelens flotteste, 
nemlig M13. Men også to andre fine 
kulehoper kan observeres.  
 

M13 – Herkuleshopen 
Med en lysstyrke på 5.7 mag. så kan 
faktisk M13 skimtes uten hjelpemidler 
fra et mørkt sted. Utstrekningen er 16.6 
buemin (ca. ½ månediameter). I prisme-
kikkert er hopen lett synlig som et ut-
strakt tåkeobjekt. Med 4 tommers tele-
skop kan en begynne å løse hopen i en-
keltstjerner, spesielt langs randen. I 8-
tommers teleskop og større med forstør-
relser over 100X er dette et fantastisk 
objekt med myriader av stjerner tett an-
samlet, spesielt nær kjernen. Legg for-
øvrig også merke til galaksen NGC 

6207 som befinner seg en halv grad nord for M 13 (lysstyrke 11.6 mag, utstrekning 3.0 x 1.1'). 
 
Kulehopen M13 og galaksen NGC 6207 (fra internett) 
 
 

M92 - Kulehop  
M92 er også en svært fin kulehop, men blir ofte glemt 
pga. nærhet til M13. Hopen har en lysstyrke på 6.4 
mag. og en utstrekning på 11.2', altså noe mindre og 
svakere enn M13. Hopen er også vesentlig mer 
konsentrert sammenlignet med M13.  I 4-6 tommers 
teleskoper kan en begynne å se enkeltstjerner langs 
randen, men selv i større teleskoper er det vanskelig å 
oppløse hopens innerste kjerne. 
 

 

NGC 6229 – Kulehop 
Denne kulehopen er vesentlig svakere og mindre enn de to andre i Herkules. Den har en lysstyrke på 9.4 
mag. og er kun 4.5' i utstrekning. Selv i større teleskoper sees hopen som en granulær tåkeflekk med en 
mer lyssterk kjerne.  
 

NGC 6210 – Planetarisk tåke  
Denne tåken befinner seg ca. 4 grader nord for β Herculis. Tåken har en lysstyrke på 8.8 mag. og en ut-
strekning på 20 x 13" (buesekunder). Den krever derfor noe forstørrelse for ikke å bli oversett som en 
stjerne, men er ellers greit synlig i mindre teleskoper. Siden den har så liten utstrekning, blir overflatelys-
styrken høy slik at den tåler forstørrelse godt. Imidlertid må en ikke forvente noe annet enn en blågrønn 
skive. Sentralstjernen har lysstyrke 13.7 mag og kan således skimtes med de største teleskopene. 
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Stjernehimmelen september – desember 2015 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
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. 
 
Det er vintersolverv 22. desember kl. 05.49. 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 denne dagen. Ved 
Steinbukkens vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv. 
 

Månefasene 
Nymåne Voksende ½ måne Fullmåne Avtagende ½ måne 

13.september 21.september 28.september 4.oktober 

13.oktober 20.oktober 27.oktober 3.november 

11.november 19.november 25.november 3.desember 

11.desember 18.desember 25.desember 2.januar 

 

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 dukker opp på morgenhimmelen tidlig i oktober og står fint til spesielt i en uke rundt midten av 
måneden (største vestlige elongasjon den 16. oktober). Planeten dukker opp øst for Sola mot slutten av 
november, men går da ned samtidig med Sola og er således ikke synlig (største østlige elongasjon 29. de-
sember). 

 
Venus var i nedre konjunksjon 15. 
august og dukker opp igjen på 
morgenhimmelen i begynnelsen av 
september. I perioden 22. til 29. 
oktober er Venus svært nær både 
Mars og Jupiter på tidlig morgen-
himmel. Planetene er innenfor et 
område på mindre enn 5 grader på 
himmelen. Dette er et godt foto-
tips! Den 9. oktober (se figur) har 
forøvrig de tre planetene selskap av 
en tynn månesigd, men da er av-
standen mellom planetene 12 gra-
der. Lengst ned mot horisonten er 
da også Merkur synlig så dette er 
også et godt fototips. Ikke hver dag 
en kan fotografere fem av solsys-
temets legemer på en gang! 
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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 
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 høs-
ten. Den befinner seg i stjer-
nebildet 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 diame-
teren på planetskiven er 3.7 
buesekunder. Med litt for-
størrelse er det altså mulig å 
se en svakt grønnlig skive. 
Med 14- eller 15-tommeren 
kan en kanskje se de mest 
lyssterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna Uranus. 
 
Neptun er i opposisjon 1. 
september, og den kan ob-
serveres fra omtrent den da-
toen. Planeten befinner seg 
lavt nede på sørvesthimme-
len, i stjernebildet Vann-
mannen (Aquarius). Lys-
styrken er 7.8 mag og pla-
netskiven er kun 2.3 buese-
kunder 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 forstør-
relse. 
 

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 lysstyrken 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 (Krepsen) og inn i Leo (Løven). 
Det er nok først i siste halvdel av september at Sola er tilstrekkelig under horisonten til at den kan obser-
veres og fotograferes.   
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Kometen C/2013 US10 - Catalina kan bli meget flott rundt årsskiftet og vil antakelig være greit synlig 
uten teleskop fra siste uke av desember til ut januar (se kart). Lysstyrkeestimatene er 4-5. mag i denne 
perioden. Kometen beveger seg raskt nordover på himmelen utover i januar og passerer nær Arcturus 2. 
januar, draget av Karlsvogna i midten av januar og Polaris i slutten av måneden. 
 

Meteorsvermer 
Leonidene forventes også i år å få lav aktivitet med en ideell timerate (ZHR) på rundt 15–20. Maksimum 
er ventet den 18. november rundt kl.05. Månefasen er ideell i år.  

 
Geminidene er alltid en av de flotteste svermene i året. Den har vanligvis en ideell timerate (ZHR) på 
120. Maksimum i år er estimert til kl.19 den 14. desember. Dette er nær ideelt for oss siden radianten er 
like over de to sterke stjernene Castor og Pollux i Tvillingene og står høyt på himmelen ved maksimum. 
Men hele natten vil en kunne forvente mange meteorer, siden svermen har et bredt maksimum. Månen er 
ikke noe problem (3 dager etter nymåne). 
 


