


     

 

 

               Redaktørens ord

 
Oriontåken hilser velkommen til 

siste nummer av Corona i 2017. Dette 
er jo et kjent og kjært objekt for 
mange og er jo flott i alt fra prisme-
kikkerter til store "lysbøtter". Jeg tar 
med dette bildet med en klar oppford-
ring om å komme dere ut under stjer-
nehimmelen når det er klarvær, ikke 
minst i jula.  

I begynnelsen av denne måneden 
kom den triste nyheten om at Rune 
Selbekk ved Naturhistorisk museum i 
Oslo var død. Rune var blant annet 
Norges fremste ekspert på å bestemme 
meteoritter og ansvarlig for den store 
meteorittsamlingen på museet og vil 
bli dypt savnet. 

Hele dette året har jeg som redak-
tør slitt med å få nok stoff til med-
lemsbladet vårt. Ja, jeg vet det er en 
gjenganger, men jeg kan jo ikke gjøre 
annet enn å klage min nød og håpe 
noen kan bidra til bladet utenom de få 
faste medarbeiderne. Når også de av 
forskjellige årsaker ikke kan levere så 

blir det vanskelig å få ut bladet. Dette 
er også grunnen til at desember-
nummeret dessverre er forsinket.  

De største astronomiske oppda-
gelsene i år har nok vært knyttet til 
eksoplaneter. Nå i desember kom 
NASA med nyheten om at de har 
funnet en stjerne som i likhet med 
Sola har åtte planeter. Kepler-90-
systemet ligner på vårt eget med små 
planeter som går i bane nær sin sol, 
og større planeter som går i bane 
lenger unna. Og tidligere i år ble 
Trappist-1 systemet oppdaget, som 
inneholdt 7 planeter, hvorav hele tre 
ligger innenfor beboelig sone rundt 
stjernen. Faktisk ser det ut til at alle 
disse planetene er steinplaneter og 
kan ha flytende vann. Og i 2019 vil 
det store James Webb romteleskopet 
skytes opp. Dette vil nok gi oss 
mange nye spennende oppdagelser 
og kanskje også signaturer i planet-
atmosfærene som kan antyde liv! Det 
er ingen tvil om at det skjer mye 
spennende på denne forskningsfron-
ten. 

 
Til slutt: 
GOD JUL OG GODT NYTTÅR  
 

Terje Bjerkgård 

 

 

Styret i TAF informerer 
Det er ikke lett å være observerende hobbyastronom i Trondheim denne høs-
ten med ødeleggende vind nesten hver gang det er klarvær, men vi fikk da til 
slutt arrangert en rimelig bra besøkt observasjonskveld. Vi håper på bedring i 
vinter og vår. Noen Geminider ble det også på noen av oss.  
 
Neste år fyller TAF 20 år. Det markeres med en jubileumskonferanse som 
arrangeres i Trondheim i mars sammen med Norsk Astronomisk Selskap som 
fyller 85 år i 2018.  
 
 
Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har fått 9 nye medlemmer siden sist, mens 3 har meldt seg ut. TAF har 
190 medlemmer pr. 27/12-2017. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 

Lauren Celeste Burger, Virginia Conde, Magnus Emeritus Engen, Arun 

Kamath, Frode Ofstad, Wivian Paulsen, Inge Romslo, Christer Tølløfsen 

Råkk og Sander Velve. 

 
Styret i TAF ønsker medlemmer og samarbeidspartnere en God Jul og et Godt 
Nytt År! 
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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Dugnadsarbeidet på observatoriet 
av Jørn Dahl-Stamnes 

Flere personer har deltatt på dugnadsarbeid på observatoriet i høst. Blant annet har overskudds-/fyll-
masse fra byggingen av et bolighus like ved blitt kjørt med trillebår ned til området mellom veien til sætra 
og observatoriet. Etter at massen ble komprimert ble det lagt over duk og så ble det hatt singel oppå. 
Dermed har vi fått anlagt en fin parkeringsplass med kapasitet for ganske mange biler. Området er slik 
laget til at man kan plassere bilene på skrå og således får plass til mange biler. Det kan være greit når vi 
arrangerer observasjonskvelder eller har skoleklasser på besøk. 

 

På bildet ser vi hvordan området rundt huset som skal rommer Dobson-teleskopet (15-tommer) så ut da dug-
naden tok til. 

Det har også blitt kjørt en del fyllmasse på skråningen i området rundt de to observatoriene ned mot den 
nyanlagte parkeringsplassen. Dette ble gjort for å dekke over isolasjonsplatene som ligger rundt observa-
toriene. 

Fra varmebrakke og ned mot området fra foto-observatoriet mot øst er det anlagt en liten sti. Her ble jord 
gravd bort før det ble lagt ned duk og fylt på med singel. Håpet er at det ikke blir så mye ugress her om 
sommeren. Den lille «veien» er uoffisielt kalt «Melkeveien», men andre forslag tas imot :) 

Området øst for foto-observatoriet er tiltenkt frittstående teleskoper. Det er satt opp to søyler hvorav en 
søyle har en fast EQ-6 montering hvor medlemmene kan montere eget teleskop på. I tillegg er det også 
satt opp et hus for TAFs store dobson-kikkert. Meningen er at kikkerten skal kunne trekkes ut av huset og 
og kunne være operativ i løpet av kort tid. Slik det er nå, må teleskopet bæres ut i flere deler som så må 
settes sammen før en kan observere. Dette tar 15-20 minutter selv med trening og med kollimering så går 
det gjerne en halv time. 

Dette området har frem til i høst vært litt befengt med ugress. Derfor ble mesteparten av ugresset fjernet 
og duk ble lagt utover bakken. Deretter ble det kjørt på et godt lag med singel. I og med at det er en skrå-
ning ned fra området mot de nye parkeringsplassene, er det også anlagt en kant slik at singelen holder seg 
på plass. Dessverre ble det ikke tid nok til å gjøre denne kanten helt ferdig. I tillegg har det blitt anlagt en 
platting rundt den ene søyla. Dette er gjort for å gjøre det enklere å fjerne snø fra området på vinterstid. 
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På bildet blir duk lagt på siste del av «nye Dobsonsåsen» (Dobsonåsen var et tilsvarende område ovenfor der 
observatoriet var plassert før). Litt lenger bak er Birger i gang med å klargjøre «Melkeveien». 
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TAF har også fått donert en nesten ubrukt snøfreser fra foreldrene til Erlend Rønnekleiv (foreldrene er 
også medlemmer av TAF). Vi har etter det ennå ikke hatt nevneverdig snø på observatoriet, så vi har ikke 
fått prøvd hvor effektiv denne er. 

 

Siden kulden kom og gjorde bakken hard, gjenstår det enda noe småarbeid som må tas til neste år. Blant 
annet må taket på dobson-huset byttes ut, siden det ikke ble lagt takpapp over plata før regnet kom. Så om 
du føler for at du ikke fikk bidratt med noe i år, så vit at det kommer nye muligheter til neste år. 

TAF vil rette en stor takk til de som har bidratt til høstens dugnad. 
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De små nordlige stjernebildene (Del 1) 
Av Birger Andresen 

De fleste som er litt over middels interessert i astronomi kjenner noen av de store og mest iøyne-
fallede stjernebildene som Karlsvogna (egentlig bare en del av stjernebildet Store Bjørn), Orion 
og den skjeve W-formen Cassiopeia. Kun de mest ivrige kjenner flere av de minste stjernebilde-
ne. Nedenfor er en beskrivelse av noen av de små stjernebildene på den nordlige himmelhalvku-
len. Noen av dem ligner til og med på navnet sitt.  

 

Den Nordlige Krone (Corona Borealis)  
Dette er etter min mening et av himmelens vakreste stjernebilder. Det er en liten ansamling av middels 
sterke stjerner som står tett sammen i en litt deformert halvsirkel. Rundt dem er det få sterke stjerner. Det-
te gjør at stjernebildet er lett å se når du bare vet hvor det befinner seg. Det er faktisk lett å forestille seg et 
diadem når man ser på denne lille «figuren» på himmelen. 

 

 
Stjernene i Den Nordlige Krone kan fort få oss til å tenke på et diadem. 

 

 
 

Den Nordlige Krone befinner seg mellom Herkules og Oksedriveren (Bootes). 

 
Den Nordlige Krone har en fin posisjon høyt på høsthimmelen. 
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Gaupen (Lynx)  
Gaupen er vel egentlig ikke et lite stjernebilde, men det vanskelig å finne fordi det har bare svake stjerner. 
Jeg tar det derfor allikevel med i denne artikkelen.  
 
Gaupen ligger mellom Store Bjørn (ganske langt unna Karlsvogna) og de to stjernebildene Tvillingene 
(Gemini) og Kusken (Auriga). Det er disse to siste stjernebildene du må starte fra dersom du skal finne 
Gaupen. Og du må lete under gode forhold siden stjernene er såpass svake.  
 

 
Start fra de sterke stjernene Castor og Pollux i Tvil-
lingene og Capella i Kusken når du skal lete etter 
Gaupen. 

Gaupen slik den illustreres i Urania’s Mirror fra 
1825. Det tidligere stjernebildet Herschel’s teleskop 
ses til høyre for Gaupen.  

 

 
 

 
Den fjerne kulehopen NGC 2419 i Gaupen. 

 
NGC 2419 har en avstand på ca. 300 000 lysår, og er en av de fjerneste kulehopene vi vet om i Melke-
veien. Den er blant de kulehopene som har størst konsentrasjon av stjerner i midten. Ellers har Gaupen få 
spennende deep sky objekter for hobbyastronomer. 
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Den Lille Hund (Canis Minor)  
Stjernebildet Lille Hund består i praksis av kun to stjerner. Det er vel derfor mer på grunn av mytene enn 
utseendet at stjernebildet ble fikk navnet sitt. Og myten var at den store jegeren Orion hastet over himme-
len fulgt av sine to hunder Procyon (Lille Hund) og Sirius (Store Hund). 

 

 
Lille Hund er lett å finne i utkanten av Melkeveien under 

Tvillingene på grunn av den sterke stjernen Procyon. 

 

 
Procyon danner en ganske likesidet trekant med Betelgeuse i Orion og Sirius i Store Hund. 

 
Procyon er en av våre nærmeste stjerner, kun 11.4 lysår unna oss. De som er 11.4 år gamle ser derfor lys 
som er sendt ut omtrent samtidig med at de ble født når de ser på Procyon.  
 
Procyon er himmelens 8. mest lyssterke stjerne. Den er en hvit stjerne med masse lik 1,4 solmasser. Den 
har snart brukt opp alt tilgjengelig hydrogen i kjernen sin, og skal i løpet av 10-100 millioner år begynne å 
fusjonere helium. Den forlater da sitt stabile liv og begynner å utvikle seg til en rød kjempestjerne. 
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Den Lille Løven (Leo Minor)  
Den Lille Løven befinner seg rett nord for Løven (Leo). Du må ha bra forhold siden alle stjernene er sva-
ke.  

 

 
 

Stjernebildet inneholder få deep sky objekter av interesse for hobbyastronomer. Et unntak er den flotte 
spiralgalaksen NGC 3344. De som er interessert i galakser kan for øvrig flytte blikket litt sørøstover på 
himmelen mot Jomfruen (Virgo) og Løven hvor de finner en enorm galaksehop med sentrum i Jomfruen. 

 

 
NGC 3344 er en flott galakse i Leo Minor. 
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Lyren  
Lyren er nok det mest kjente av de små stjernebildene. Det skyldes både at Vega er en av de sterkeste 
stjernene på himmelen og at de fire andre rimelig sterke stjernene danner en flott, skjev firkant. I tillegg 
inneholder det himmelens flotteste planetariske tåke for hobbyastronomer; den berømte Ringtåken i Ly-
ren, samt den dobbelte dobbeltstjernen epsilon Lyrae. 

 

 
 

Lyren befinner seg mellom Svanene (Cygnus) og Herkules. 

 

 
Den berømte Ringtåken i Lyren i to detaljeringsgrader. 
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Kosmiske katastrofer 
av Terje Bjerkgård 

Livet på Jorda er skjørt og er under konstant trussel for utslettelse. Naturlige katastrofer har 
hjemsøkt oss opp gjennom historien slik som vulkaner, jordskjelv, orkaner og tornadoer, skog-
branner, tørke, flom, sult og pest. Og særlig i de siste hundre årene har vi mennesker bidratt til 
å gjøre leveforholdene på Jorda verre, med blant annet to verdenskriger, utrydding av andre ar-
ter, forurensing, avskoging og kanskje til og med klimaendringer. Vi skal heller ikke glemme 
trusselen om en atomkrig som kan utslette oss og de fleste andre skapningene på Jorda. Likevel 
er det kanskje truslene fra Verdensrommet vi bør frykte aller mest. I denne artikkelen presente-
res ikke mindre enn 10 mulige dommedags-scenarier. 
 

1. Et negativt sammenstøt 
Den 30. juli hvert år "feires" asteroide-dagen, kanskje ikke den mest kjente her til lands, men seriøst nok: 
Et sted der ute lurer en asteroide som har adresse Jorda. Datoen 30. juni er ikke valgt tilfeldig: På den da-
toen i 1908 eksploderte en 100 meters asteroide over bakken i Tunguska, Sibir og la flatt 2000 km2 med 
skog. Hadde denne eksplosjonen skjedd over en by ville så mye som 60 prosent av befolkningen blitt 
drept som følge av trykkbølgen og knusing av bygninger, mens resten ville blitt drept av flygende gjen-
stander, tsunamier og kraterdannelsen. 

 
Sammenstøt av en asteroide med størrelse på flere kilometer ville føre til en global katastrofe uansett hvor 
den traff Jorda. I tillegg til de direkte ødeleggelsene, ville støvskyen som blir generert ved sammenstøtet 
føres opp i atmosfæren og blokkere for sollyset i årtier og føre til drastisk klimaforverring  og en ny istid. 
Mange dyrearter ville dø ut, korn og annen føde ville også forsvinne og nesten uten mat vil også de fleste 
menneskene dø. 
 
Heldigvis er oddsen i vår favør: En eksplosjon som den som hendte over Cheliyabinsk i Russland i 2013 
skjer i gjennomsnitt to ganger pr. århundre; en Tunguska-hendelse kan skjer hvert 1500 år, mens et sam-
menstøt som det som utryddet dinosaurene for 65 millioner år siden skjer i gjennomsnitt omtrent med 10 
millioner års mellomrom. Det er beregnet at NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) satel-
litt har funnet 93 % av asteroidene større enn 1 km som før eller senere vil krysse jordbanen, og funnet at 
det er omlag 19 500 asteroider mellom 100 meter og 1 km som kommer nær Jorda. Dette er bare halvpar-
ten av det en før har beregnet. 
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2. Kometer fra Oortskyen 
Mange kort- og langperiodiske kometer har velkjente baner, men innimellom kommer det nye kometer 
inn fra den fjerne delen av Oortskyen som har ukjente baner.  Disse kometene bruker lang tid på å nå oss.   
I Oortskyen er tyngdekraften fra Sola svært svak og for at legemene skal falle innover i Solsystemet kre-
ves det gjerne en ytre påvirkning, slik som en nærgående stjerne. Dette skjedde for 70 000 år siden da en 

rød dvergstjerne kjent som Scholz's stjerne var bare 1.9 lysår fra oss. Om 
ca. 1 million år vil den røde dvergstjernen Gliese 710 være bare 0.75 lysår 
unna oss.  
 
Dette er enkelthendelser, men i 1984 ble paleontologer klar over at det 
kunne være en mulig periodisitet når det gjaldt masseutryddelser på Jor-
da, og spesielt mente de å kunne se en periode på 62 millioner år. Noen 
mente da at dette kunne skyldes en liten svak stjerne, kanskje en såkalt 
brun dverg, som befant seg i det ytre av Oortskyen. Denne fikk navnet 
Nemesis. 
  
Imidlertid har man ikke funnet noen beviser for at Nemesis virkelig eksis-
terer, men i de seinere år har man begynt å tro at det kan finnes en stor 
planet med masse opptil 10 jordmasser i Oortskyen. Denne kan dermed i 
tilfelle bli vår Nemesis. 
 

3. Solutbrudd 
I september 1859 hadde Sola et massivt utbrudd. Nattehimmelen var opplyst av fantastisk nordlys som 
kunne sees helt ned i Karibia, mens telegrafstolper brant opp på grunn av gnister i ledningene. Bare noen 
dager tidligere hadde astronomen Richard Carrington observert et heftig flareutbrudd på Sola som sendte 
en enorm sky av plasma mot Jorda, et korona-masse-utbrudd (CME). Da skyen traff Jordas magnetfelt ble 
dette overladet og kortslutning ble resultatet. Utbruddet er kjent som Carrington-eventen. 
 
I 1859 var vi ikke særlig avhengig av elektrisiteten og elektronikk som i våre dager. Skulle et tilsvarende 

utbrudd skje i dag ville det få katastrofale følger. Strømledning-
ene og transformatorer ville bli ødelagt (det skjedde under et hef-
tig solutbrudd i Quebec i mars 1989), datamaskiner og annet 
elektronisk utstyr ville bryte sammen, kommunikasjonssatellitter 
ville bli stekt, radiosignaler forsvinne og ganske fort ville vår 
moderne sivilisasjon gå under. Økonomer har beregnet at de po-
tensielle ødeleggelsene kan komme opp i to billiarder dollar i 
USA alene og ta årevis å reparere, med mange liv som ville gå 
tapt i kaoset.  
 
Den 23. juli 2012 hadde sola et dobbelt CME utbrudd som til 
sammen var kraftigere enn Carrington-eventen. Heldigvis bom-
met dette utbruddet på Jorda. Neste gang er vi kanskje ikke like 
heldige. 

SOHO (ESA & NASA) 
 

4. Mørke skyer 
I romanen "The black cloud" av Fred Hoyle fra 1957, blir Solsystemet invadert av en "levende" sky be-
stående av støv og molekylær gass som blokkerer for sollyset og fører planeten vår inn i en istid. Selv om 
interstellare skyer ikke er levende, så går Sola ofte gjennom slike områder på sin ferd rundt galaksen. 
Nå for tiden passerer vi gjennom det som kalles den lokale boblen, et område inne i "den lokale interstel-
lare skyen". Tettheten her er 0.3 atomer pr. cm3, noe som er mindre enn den gjennomsnittelige tettheten i 
galaksen. Imidlertid er området dårlig kartlagt og det kan være områder som er mye tettere og som vi 
plutselig kommer inn i. En tett sky kunne komme til å presse den beskyttende heliosfæren tilbake mot 
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Sola og eksponere Jorda for interstellar hydrogengass. Dette hydrogenet kan reagere med vårt dyrebare 
oksygen i atmosfæren, mens dødbringende kosmisk stråling ville kunne treffe Jorda fordi heliosfæren ik-
ke lenger beskytter oss. Dersom skyen er tett nok vil den også kunne blokkerer for noe av sollyset og 
dermed gi et kaldt klima. 
 

5. Kosmisk Stråling 
Sola bruker 225 millioner år på en rundtur rundt galaksen, men dette er ikke en flat bane. Vi går opp og 
ned gjennom Melkeveiplanet med en periode på rundt 62 millioner år. Høyden over planet er 250 lysår. 
For ti år siden fant forskerne Melott og Medvedev ved universitetet i Kansas ut at når Sola var på det høy-
este over galakseplanet mot nord samsvarer dette med en periode på 62 millioner år når det gjelder mas-
seutryddelser på Jorda. 
 
Vår galakse står ikke stille i Universet, 
men beveger seg gjennom en tåke av 
intergalaktisk hydrogengass på nord-
siden med en hastighet på 200 km/s. 
Så hver gang vi er nord for galakse-
planet blir vi eksponert for en kraftig 
vind av kosmisk stråling skapt i sjokk-
fronten fra vår galakse der den pløyer 
seg gjennom denne gassen. 
 
Kosmiske stråler som treffer vår atmosfære brytes ned til en skur av sekundærpartikler, slik som muoner, 
som kan trenge dypt ned i våre hav. Den voldsomme økningen i kosmisk stråling som skjer i det Solsys-
temet er på det høyeste i sin bane kan skape nok sekundær stråling til å ødelegge mange livsformer, in-
kludert marine arter. Vekselvirkning mellom kosmisk stråling og vår atmosfære vil også fortynne osonla-
get og partiklene vil også kunne gi økt kondensasjon og dannelse av skyer, slik at temperaturen på Jorda 
vil synke dramatisk. 
 
Solsystemet er nå på vei nordover fra galakseplanet og er for tiden 43.7 lysår nord for planet. Hastigheten 
nordover er 7 km/s, noe som vil si at det er 10 millioner år til vi når maksimum dose av kosmisk stråling. 
 

6. En mørk trussel 
Fysikeren Lisa Randall ved universitetet i Harvard har framlagt et alternativ til Nemesis hypotesen be-
skrevet over. Hun mener at en skive med såkalt dissipativ mørk materie kan vekselvirke mer kraftig med 
vanlig materie i galakseplanet. Så hver gang Solsystemet går gjennom galakseplanet kan denne mørke 
materien destabilisere banen til kometer i Oortskyen og sende dem innover mot oss.  
 
Eksistensen av denne dissipative mørke materien er teoretisk og svært kontroversiell, spesielt siden en 
mystisk gammastråling som først ble foreslått å være skapt ved tilintetgjørelse av partikler av mørk mate-
rie siden har vist seg å komme fra pulsarer. 
 
Men mørk materie kan likevel utgjøre en trussel. Mørk materie kan finnes som store klumper, akkurat 
som skyer av gass og tyngdekraften fra slike klumper kan påvirke Oortskyen. 
 

7. Eksploderende stjerner  
Forskeren Adrian Melott har nå beregnet hvor langt unna vi må være en supernova for at den ikke skal 
forårsake en katastrofe. Innenfor en avstand på 150 lysår vil strålingen kunne forårsake kreft og mutasjo-
ner, men ikke nok til utryddelse. Men på avstander innenfor 50 lysår vil konsekvensene være fatale. Vårt 
osonlag ville bli erodert vekk og dødelig stråling ville treffe oss fra den eksploderende stjernen. Noe usik-
kerhet er imidlertid knyttet til det lokale interstellare magnetfeltet. Avhengig av dets orientering kan det 
enten kanalisere strålingen mot oss eller helt eller delvis blokkere for den. 
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Det er beviser for at det innenfor de siste 9 millioner år var to eksploderende supernovaer innenfor 300 
lysår som tilførte oss den radioaktive jernisotopen 60Fe, henholdsvis mellom 1.7 og 3.2 millioner og 6.5 
og 8.7 millioner år siden. Vi kjenner imidlertid ikke til noen nærliggende trusler i dag. Den nærmeste er 
den røde superkjempen Betelgeuse i Orion, men den ligger 600 lysår unna oss. 
 

8. GRB'er - tidsinnstilte bomber 
Normale supernovaer har nok en begrenset rekkevidde, men en annen type stjerne-eksplosjon kan faktisk 
sterilisere store områder i rommet. Det er snakk om langvarige gammastråle-utbrudd, såkalte GRB'er, 
som skyldes kjernekollaps av de mest massive og hurtigroterende stjernene. I disse blir det meste av den 
eksplosive energien kanalisert i to stråler langs rotasjonsaksen til stjernen. En hvilken som helst planet 
som ligger innenfor 10 000 lysår ville bli sterilisert på grunn av det ultrafiolette glimtet. I løpet av noen 
timer etterpå ville gammastråling treffe atmosfæren, føre til dannelse av nitrogenoksider som ville erodere 
osonlaget og dermed eksponering for skadelig UV-stråling. Nitrogenoksidene vil danne en forurensende 
røyk/smog som ville blokkere for sollyset, føre til raskt fallende temperatur og svært sur nedbør som ville 
drepe plantelivet. 
 
Jorda har antakelig blitt truffet av GRB'er tidligere, blant annet for 450 millioner år siden i det som er 
kjent som den Ordoviciske masseutryddel-
sen, en av de fem største utryddelseshendel-
ser i Jordas historie. Det kan være flere i 
framtida. Et av dem er WR 104 som er et 
stjernesystem 8000 lysår unna oss i stjerne-
bildet Sagittarius (Skytten). Her er det en 
såkalt Wolf-Rayet stjerne som kan eksplode-
re som en GRB med en av aksene mot oss. 
Imidlertid er det en usikkerhet om dette vil 
være et langvarig gammautbrudd, siden dette 
synes å være typisk for stjerner med mye 
lavere innehold av tyngre elementer enn 
WR104. 

Illustrasjon: ESO/A. Roquette 

 
Imidlertid er den annen kilde til GRB, nemlig to nøytronstjerner som kolliderer. Disse skaper kortvarige 
gammaglimt og slike dobbeltstjernesystemer finnes det i vår galakse, om enn ikke så mange. 
 

9. Solas endelikt 
Ser vi noen milliarder år framover i tid, så vil livet på Jorda være over uansett om vi skulle overleve de 
andre farene som truer. Sola vil gradvis bli varmere og om omtrent en milliard år vil temperaturen være så 
høy at havene koker bort og livet på Jorda opphører. 3-4 milliarder år seinere vil Solas kjerne ha sluppet 
opp for hydrogen og fusjon vil starte i lag lenger ute når temperaturen i kjernen øker. Dette medfører at 
Sola svulmer opp og blir en rød kjempestjerne og vil muligens til slutt sluke Jorda. 
 

10. Et falskt Univers 
I noen teorier angående Universets inflasjonsfase, den fasen da Universet ekspanderte svært hurtig, så har 
man kalkulert at Universets kvante-energifelt kan være i en såkalt falsk-vakuum tilstand. Dette betyr i 
tilfelle at Universet ikke er i sin laveste tilstand og kan bryte sammen til et såkalt ekte vakuum. 
En kan tenke seg at Universet er en gigantisk kvantebølge-funksjon som når som helst kan falle ned i en 
lavere energitilstand. En analog er en penn som balanserer på spissen, men som er så ustabil at den alltid 
vil falle ned på siden og dermed bli stabil. 
 
Sannsynligheten for at denne falsk- til ekte vakuum nedbrytingen skal skje er utrolig liten, men ikke null. 
Dersom det skjer vil vi ikke få noe forvarsel. En ekspanderende boble av ekte vakuum ville spre seg med 
lysets hastighet og ødelegge alt på sin vei. 
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Historiske kometer, del III 
av Per-Jonny Bremseth 

En serie med historisk overblikk over de klareste og mest interessante kometene de siste mer enn 
300 årene. 

 
C/1861 J1, Tebbutt, "den store komet av 1861" 
Dette er en langperiodisk komet som ble sett med blotte øye i 3 måneder! Den ble oppdaget av John 
Tebbutt 13. mai 1861, en måned før perihel, da den hadde en lysstyrke på +4.0 mag. Den var ikke synlig 
på den nordlige stjernehimmel før 29. juni, men da kom den som en overraskelse og uten et ord om 
oppdagelsen! På denne dato passerte C/1861 J1 11,5 grader fra solen, og dagen etter var den nærmest Jor-
da med en avstand på 0,1326 AU. Kometen lysstyrke var da mellom mag. 0.0 og - 2.0 med en halelengde 
på 90 grader! Det fortelles at kometen kastet skygge om natten og at Jorden passerte gjennom kometens 
hale i to døgn! Man kunne se at halen var bred og konvergerte mot kometens kjerne. 
 
Som man ser av tegningen under hadde kometen et lyssterkt hode og med flere striper i den vifteformede 
halen. Til høyre for kometen ligger stjernene Capella og Menkalinan i Kusken , rett opp er Polaris og 
Cassiopeia er til høyre. Det var den 30. juni at Jorden passerte gjennom halen, 2/3 lengde fra kometens 
kjerne! 
  
Noen mente at sentralkondensasjonen kunne måle seg med planeten Venus, mens andre sammenlignet 
lysstyrken med stjernen Capella, og fant at de var like sterke og at begge forsvant samtidig da det lysnet 
av dag. 
  
Et annet interessant fenomen ble også observert i teleskopet nær kjernen, nemlig at 10 stråler gikk ut fra 
kjernen mot Solen i en periode. Det kom en ny stråle annenhver dag! 
 
Som vi skal se, dukket det flere fine kometer opp før 1800-tallet var omme!! 
 

  
Tegning av forfatteren basert på observasjoner fra 
Aten av J. Scmidt og andre den 30 juni 1861. Lys-
styrken ble estimert til -1 mag. 

Tegning basert på P.A. Secchis gjort den 1. juli 1861, 
som viser strålene ut fra kometens kjerne. 
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 C/109P Swift - Tuttle av 1862 
  
Dette er en periodisk komet med omløpstid på 133 år og er i familie med Halley-type objekter med om-
løpstider på mellom 20 og 200 år. 
 
Den ble uavhengig oppdaget av Lewis Swift 16. juli og Horace Tuttle 19. juli 1862. Kometen er en gam-
mel traver og ble sett så tidlig som år 188 av kinesere. 
 
C/109P er berømt for å være kilden til meteorsvermen Perseidene, som har maksimum av meteorer rundt 
12. august hvert år, da Jorden passerer gjennom kometens bane. Rester etter kometen etter flere passasjer 
ligger da som et "støvbånd" som Jorden treffer. Meteorsvermen ble av romerne kalt St. Lavrencius tårer 
etter en martyr, og Columbus  så meteorsvermen på vei til Amerika i 1492. 
 
Kometen ble av vår tids baneberegner Brian Marsden beregnet til å komme tilbake i 1982, men den ute-
ble. Nye beregninger med hensyn til planetenes gravitasjonspåvirkninger viste at den ville ankomme i 
1992, og heldigvis fikk vi se kometen, bare som et prismekikkertobjekt, men likevel et småfint objekt. 
Den gamle kometen fra 1862 hadde kommet tilbake!  
 
I 1862 var den lysere, omtrent som stjernen Polaris (+1.8 mag.). Det ble da fort klart at komet Swift - 
Tuttle var det samme objekt som komet Kegler i 1737. 
 
Brian Marsden beregnet videre på den neste passeringen av kometen og fant at den hadde en tendens til å 
passere meget nær Jord-Måne i sin bane. Det er nå beregnet at kometen vil nå perihel den 14. august 2126 
og at den kommer 0.153 A.U. fra Jorden  5. august 2126. Ingen fare for Jorden. I året 2261 vil den der-
imot passere nærmere, nemlig 0.147 A.U. den 24. august. Dersom kometen skal passere Jorden en gang i 
fremtiden den 12. august, kan både meteorsvermen og kometen komme fykende mot moder Jord! 
  
109 P var en meget aktiv komet i 1862 og viste også stor aktivitet i koma i 1992 i form av utstrømninger 
fra kjernen (jets) sett i teleskopet. Et småfint objekt selv om den ble best sett med prismekikkert og selv-
følgelig teleskop! 
 

 

 

Forfatterens tegning basert på Julius Schmidts 
originale tegning fra 27 august 1862. 

Forfatterens observasjon av kometen den 16. 
november 1992 sett gjennom 8-tommers teleskop 
(f/10) og 50 x forstørrelse. Feltet er 17 bueminutter. 
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C/ 1874 H1 Coggia "Den store kometen av 1874" 
Denne kometen ble også klassifisert som stor, da den nådde mag. 0.0 den 13. juli 1874. Den var en ikke- 
periodisk komet og ble et strålende objekt. 
 
Kometen ble oppdaget 17. april 1874 av Coggia, men ble observert av flere astronomer. Den økte lystyr-
ken jevnt og trutt videre utover mai og juni. Tidlig i juni begynte kometen å bli et blotte-øye-objekt og 
mot slutten av juni nådde den mag. 4.0.  I midten av juli var komethalen rett og smal med en lengde på 45 
grader! I siste halvdel av juli beveget kometen seg hurtig mot sydlige stjernehimmel, halelengden var da 
minst 63 grader. 
 
 

 

 
Forfatterens tegning basert på Leopold Trouvelots 
originale tegning. 

Komet C/1881 K1 Tebbutt foreviget på et litografi av 
astronomen Leopold Trouvelot. 

 
Sentralkondensasjonen i kometens koma hadde en lysstyrke på 1.0 mag, og hodet hadde en diameter på 
det halve av månens tilsynelatende diameter. 
 
Denne kometen oppviste også serier av utslyngede gassbuer fra kjernen mot Solen i den indre koma i lik-
het med komet Donati 16 år før (se forrige Corona). Astronomene undret seg igjen over dette fenomenet 
og sammenlignet observasjonene av de to kometene. Vi fikk også oppleve disse fenomenene med kome-
ten Hale-Bopp i 1997, hvor man tydelig kunne se disse buene utvide seg for så å danne nye nær kjernen. 
 
Kometen passerte perihel (solnære) den 9. juli. Den 18. juli var selve komethodet borte i morgendemring-
en, men en lang hale strakk seg oppover på himmelen. 
  
I denne serien med historiske kometer har jeg bare fortalt om de som er betegnet som store og kjente, men 
det var flere imellom, som også var flotte i siste halvdel av 1800-tallet. Jeg vil bare nevne C/1880 C1 (den 
lyse sydkometen), C/1881 K1 (også kalt "komet Tebbutt) og C/1882 F1 , "Wells komet".  
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Nyheter 
Stjernen som nekter å dø 
Kilde: W. M. Keck Observatory. 

En gruppe internasjonale astronomer ledet av Las Cumbres Observatory (LCO) har gjort en 
heller bisarr oppdagelse – en stjerne som nekter å dø. 

Supernovaer, eksploderende stjerner, har vært observert i 
tusentalls og alle eksplosjonene har markert døden for 
stjernen. Men i en studie som nylig ble publisert i Nature, 
har et forskerteam oppdaget et merkverdig unntak – en 
stjerne som har eksplodert flere ganger over en periode på 
mer enn femti år. Deres observasjoner, som inkluderer data 
fra Keck Observatoriet på Mauna Kea (Hawaii), utfordrer 
de rådende teoriene om disse kosmiske katastrofene.  

 

 

En kunstnerisk fremstilling av supernovaen iPTF14hls 

 
Peter Nugent, seniorforsker og avdelingsleder for Science Engagement, Computational Research Division 
ved Lawrence Berkeley National Laboratory, sier at spekteret som ble observert av Keck observatoriet 
viser en supernova som vi ikke har sett tidligere og skiller seg ut fra de andre over 5000 supernovaene vi 
har sett de siste par tiårene. Spekteret har store likheter med normale supernovaer hvor en hydrogen-rik 
kjerne kollapser, men den lyser opp og blir lyssvak igjen omtrent fem ganger saktere enn de normale su-
pernovaene, noe som gjør at supernovahendelsen strekker seg fra 100 dager til over to år. 
 
Supernovaen, som kalles iPTF14hls, ble oppdaget i september 2014 ved Palomar Transient Factory. På 
den tiden så det ut som en høyst ordinær supernova. Noen måneder senere oppdaget astronomer ved LCO 
at supernovaen økte i lysstyrke igjen etter at den hadde blitt lyssvak. 
 
Forskerne brukte et spektrometer i Keck teleskopet for å få et spekter av stjernens verts-galakse og data 
fra Deep Imaging and Multi-Object Spectrograph (DEIMOS) på Keck II teleskopet til å få et høyoppløse-
lig spekter av den uvanlige stjernen. 
 
Da astronomene undersøkte arkiverte data fant de bevis for at det hadde vært en eksplosjon i samme posi-
sjon i 1954. Denne stjernen hadde altså overlevd eksplosjonen i 1954 og eksploderte på nytt i 2014. 
 
"Denne supernovaen bryter med alt vi har trodd vi visste om supernovaer. Dette er det største mysteriet 
jeg har støtt på i det siste tiåret i min forskning på eksploderende stjerner", sier Iair Arcavi,  hovedforfat-
teren av Nature artikkelen. Ut fra beregninger antas det at stjernen var minst 50 ganger mer massiv enn 
vår egen sol rett før eksplosjonen om ikke mer. "Supernovaen iPTF14hls kan være en av de mest massive 
stjerne-eksplosjonene som noen gang er observert og det kan være forklaringen på hvorfor våre teorier 
ikke kan forklare hvorfor stjernen nekter å dø", sier Arcavi. 
 
Supernovaen iPTF14hls kan være det første eksemplet på en «Pulsational Pair Instability Supernova». I 
følge denne teorien er det en mulighet for at dette skjer når en veldig massiv og varm stjerne kollapser. 
Det blir da dannet anti-materie i kjernen, som igjen forårsaker at stjernen blir veldig ustabil og gjennom-
går en serie med lyssterke utbrudd over en periode på mange år. Denne prosessen kan forsette over flere 
tiår inntil den til slutt får en stor eksplosjon med tilhørende kollaps til et sort hull. 
 
Slike eksplosjoner er noe man forventet at kun skjedde i det tidlige Universet og følgelig ville vært «ut-
dødd» i dag. Dette er som å finne en dinosaur i live i dag. Og man kan jo spørre om det virkelig er en di-
nosaurus man har funnet. «Pulsation Pair Instability» teorien forklarer ikke fullt ut alle de data man har 
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fra denne stjernen. Et eksempel er energien som ble frigjort fra supernovaen, som er større enn det teorien 
forutsier. Denne supernovaen kan derfor være en helt ny type supernova. 
 
Astronomene vil fortsette å observere iPTF14hls som fremdeles er klar og lyssterk tre år etter at den ble 
oppdaget. 
 
Dette er en type begivenhet som virkelig har gitt forskerne hodebry. Først fremstår det som en helt normal 
og «kjedelig» supernova. Så viser det seg at den fortsetter å være lyssterk og viser ingen tegn på endring 
selv flere måneder etter eksplosjonen. Ved å sette sammen data fra observasjoner gjort med Palomar 
Transient Factory, Keck observatoriet, LCOGT og historiske bilder fra 1954 (Palomar Sky Survey) har 
man kastet noe lys over hva det kan være. 

oversatt av Jørn Dahl-Stamnes 

 

Ny jordlignende planet på vei mot oss 
Kilde: forskning.no 

Den er trolig bedre egnet for liv enn nåtidens nærmeste eksoplanet – Proxima B. 

 
Selv om Ross 128 for tiden befinner seg 11 lysår 
unna Jorden, beveger den seg mot oss og forven-
tes å bli vår nærmeste nabostjerne om bare 79 
000 år – et øyeblikk i kosmisk sammenheng. 
Ross 128 b vil da ta kronen fra Proxima b og bli 
den nærmeste eksoplaneten til Jorden! Og hva 
mer er – Ross 128 b har bedre betingelser for liv 
enn Proxima b. Hvorfor? I første omgang ser 
mye likt ut for de to eksoplanetene. Begge er 
omtrent like store som Jorda. Begge går i baner 
tett opptil hver sin røde dvergstjerne. Begge er i 
riktig avstand for at liv kan oppstå – ikke for 

varmt, ikke for kaldt. Men Proxima b har et handikap: Stjerna den går rundt, er av det mer sinte slaget. 
Den røde dvergstjerna spyr ut stormer av glødende gass. Stormene gir dødelig ultrafiolett stråling og rønt-
genstråling. Mange røde dvergstjerner har slike utbrudd. Men stjerna til Ross 128 b er roligere av seg. 
Dermed kan betingelsene for liv være bedre her, ifølge en nyhetsmelding fra European Southern Obser-
vatory, (ESO). 
 
Ross 128 b ble oppdaget med ett av deres teleskoper i Chiles ørken – planetjegeren High Accuracy Radial 
Velocity Planet Searcher, (HARPS). De siste 15 årene har HARPS lett etter eksoplaneter – planeter rundt 
andre stjerner. HARPS finner dem med det vi kan kalle ruggemetoden. Når planeten går rundt stjerna, vil 
tyngdekraften fra planeten rugge litt på stjerna – fram og tilbake i forhold til oss. Når stjerna rugger i ret-
ning mot oss, blir lyset ørlite grann blåere. Når stjerna rugger vekk fra oss, blir lyset litt rødere. Denne 
ørlille fargeforskjellen kan HARPS oppdage, og fargeforskjellen er større for røde dvergstjerner. Hvorfor? 
 
– Røde dverger har gjerne under halvparten av Solens masse eller mindre. Den røde dvergen Ross 128 har 
bare 15 prosent av Solens masse, sier astrofysiker i ESO Maria Hammerstrøm. Ross 128 er morstjerna til 
planet Ross 128 b. Når stjerna er lettere, får ruggingen fra planeten større utslag, større pendling mellom 
blåforskyving og rødforskyving av fargen på stjernelyset. Dermed blir den lettere å oppdage. Det er ikke 
tilfeldig at både Ross 128 b og Proxima b er oppdaget rundt røde dvergstjerner. 
 
Astronomene kan måle hvor lang tid en slik pendling tar. Det er tida som planeten bruker på å gå en gang 
rundt stjerna. Ross 128 b bruker bare rundt 10 jorddøgn på å gå rundt den røde dvergstjerna – det som 
tilsvarer ett år på Ross 128 b. 
 
Jo fortere en planet går rundt en stjerne, desto nærmere stjerna går den. Slik kan astronomene regne seg 
fram til hvor nær Ross 128 b går rundt den røde dvergstjerna. Avstanden er 20 ganger mindre enn mellom 
Jorda og Sola. Blir det ikke altfor varmt på planeten da? 
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Nei, den røde dvergstjerna lyser mye svakere enn vår sol. Det svakere lyset gjør at planeten Ross 128 b 
likevel er innenfor det som kalles den beboelige sonen – der vann er flytende og liv kan oppstå. Men hvis 
liv finnes på Ross 128 b, har det et annet problem. Mange milliarder år rundt den gamle røde stjerna har 
kanskje gjort døgnet til planeten faretruende langt. 
 
Når planeten går så nær stjerna, kan tyngdekreftene fra stjerna på en måte ta tak i planeten. De holder 
igjen planeten. Den snurrer saktere og saktere rundt seg selv. Det kalles tidevannseffekten. Døgnet blir 
lengre og lengre, helt til stjerna holder planeten i samme stilling inn mot seg. Døgnet er blitt like langt 
som året. Planeten vender alltid samme side inn mot stjerna. Dette kalles bundet rotasjon. 
 
Hvis Ross 128 b har bundet rotasjon, er det ikke godt nytt for liv på kloden. Nattsida vil ligge i evig mør-
ke og bli kald. På dagsida vil det derimot bli brennhett i gløden fra den gamle røde dvergstjerna. Hele 9,5 
milliarder år er den, dobbelt så gammel som vår sol. – Det betyr at planeten har hatt god tid til eventuelt å 
få bundet rotasjon, skriver Hammerstrøm. Til tross for bundet rotasjon – kanskje er ikke håpet ute for liv 
her likevel. – Det er ikke full enighet om bundet rotasjon nødvendigvis betyr at en planet kan være ube-
boelig, understreker Hammerstrøm. Hvis planeten for eksempel har atmosfære, kan sterke vinder fra dag-
siden til nattsiden jevne ut temperaturen. Det samme kan havstrømmer, hvis planeten har hav. 
 
Vil astronomene noensinne finne ut om planeten faktisk har liv? Om noen år kan de i alle fall bli sikrere. I 
2024 skal ESOs nye Extremely Large Telescope (ELT) stå klar i Chiles ørken. Med ELT kan astronome-
ne se hvordan eksoplaneten Ross 128 b glir foran stjerna. – Da kan man se atmosfæren til planeten gjen-
nomlyst av stjernen bak, skriver Hammerstrøm. 
 
Atmosfæren vil slippe igjennom mye av stjernelyset, men noen helt spesielle bølgelengder i fargespekte-
ret blir stanset. I fargespekteret står disse fram som svarte linjer. Linjene danner et mønster. Mønsteret 
sier noe om hvilke gasser det er i atmosfæren – gasser som kan være tegn på liv. – For eksempel oksygen 
eller metan, skriver Hammerstrøm. Planter og alger lager oksygen i fotosyntesen og flere organismer slip-
per ut metan. 
 
Ross 128 b er altfor liten til at ELT kan se planeten direkte, men større eksoplaneter – gasskjemper på 
størrelse med Neptun i vårt eget solsystem – vil den klare å skjelne. 
 
En annen måte å se eksoplanetene bedre på er selvfølgelig å reise til dem. Den aller nærmeste – Proxima 
B – er bare litt over fire lysår unna. 
 
Noen vil gjerne sende romskip til andre stjerner – også Proxima b. Prosjektet Breakthrough Starshot støt-
tes blant annet av den kjente britiske fysikeren Stephen Hawking og den russiske investoren og fysikeren 
Yuri Milner. Planen er å skyte en kraftig laserstråle mot en sverm av romfarkoster. Strålingstrykket fra 
laseren vil presse mot blanke seil – lysseil – på de små farkostene og akselerere dem til en femtedel av 
farten til lyset. Etter 20 til 30 år vil de kunne være framme ved Proxima B og dens stjerne Proxima Cen-
tauri i stjernebildet Kentauren på den sydlige stjernehimmel. 
 
En tilsvarende ferd til Ross 128 b ville ta over dobbelt så lang tid. Den røde morstjerna Ross 128 er rundt 
11 lysår unna i stjernebildet Virgo – Jomfruen. 
 
Våre fjernere etterkommere vil få kortere vei til Ross 128 b. Siden stjernesystemet er på vei mot oss, vil 
våre tipp-ganger-1500-oldebarn kunne rette teleskopene og romskipene mot vår nye nærmeste naboplanet 
rundt en annen stjerne. 

Eivind Wahl 
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Voyager 1 kan ha skaffet seg noen ekstra år 
Kilde: forskning.no 

Forskerne håpet, men var det mulig å skru på motorene til romsonden etter 37 år? 

 
Voyager 1, slik den ser ut, der den suser utover i rommet mellom stjernene. (Illustrasjon: NASA/JPL-
Caltech) 

 
Sist gang det skjedde var noen dager før Ryan Gosling ble født. Og John Lennon og Yoko Ono stilte til 
nakenfotografering for fotografen Allan Tannenbaum. 
 
Den gangen hadde romsonden Voyager 1 bare vært i rommet i et par år, og var akkurat ferdig med en pe-
riode med intens observasjon av Jupiter og Saturn. Fartøyet hadde brukt fire små sidemotorer – thrustere 
– til å snu seg i riktig posisjon mens den suste forbi planetene. Da Voyager 1 til slutt så Saturn i bakspei-
let, var det ikke lenger bruk for disse motorene. De har altså stått ubrukte siden 8. november 1980. 
 
For et par år siden oppdaget ingeniørene som jobber med Voyager 1 at hovedmotorene begynner å skran-
te. Oppgaven til disse motorene er å justere romsondens posisjon, slik at antennene peker mot jorda. Det 
gjør de med ørsmå puff. Bare noen millisekunder med motorkraft er nok til å snu fartøyet. 
 
Men nå trengtes det stadig flere puff, fordi motorene er begynt å virke dårligere. Så hva nå? Etter grundi-
ge analyser og en del tenking ved NASAs Jet Propulsion Laboratory, landet ingeniørene på følgende plan: 
La oss se om vi får liv i de gamle sidemotorene! 
 
Disse thrusterne hadde riktignok ikke vært testet på 37 år, og de ble i utgangspunktet brukt mer kontinuer-
lig. De er imidlertid av samme type som hovedmotorene, så her var det bare å spa opp gamle programme-
ringskoder og se hva som var mulig å få til! 
 
28. november i år kom altså den store testen. Ingeniørene skulle endelig prøve å fyre opp de gamle moto-
rene. Thrusterne skulle lage små puff på 10 millisekunder. Men ville de i det hele tatt starte etter så lang 
tid? Og ville de kunne justere Voyagers stilling slik forskerne håpet. 
 
Siden Voyager 1 nå har forlatt solsystemet, og er på vei ut i rommet mellom stjernene, tok det 19 timer og 
35 minutter fra ingeniørene sendte ordren om å starte motorene, til signaler fra sonden nådde tilbake til 
jorda med beskjed om hvordan det hadde gått. 
 
Men onsdag 29. november kunne jubelen slippes løs. Det gikk bra! – Dette kjøper mer tid for den gamle 
romfareren, sier prosjektleder Suzanne Dodd ifølge en pressemelding fra NASA. – Vi vil kunne forlenge 
livet til Voyager 1 med to til tre år, sier hun.   

Eivind Wahl 



Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2017      23 

Uranus, på tide med et nytt besøk? 
av Terje Bjerkgård 
Kilde: Astronomy Now, oktober 2017 

Uranus står nå fint til på høst- og vinterhimmelen, men det er dessverre ikke så mye annet å se i 
et teleskop for oss enn en liten grønnlig-blå skive. Men hva vet vi nå om denne gassplaneten og 
hva er det vi ikke vet, som kun kan besvares ved en ny romferd til de ytre delene av vårt solsys-
tem? 
 

Planetene Uranus og Neptun i de ytre delene av vårt solsystem har kun hatt besøk av romsonden Voyager 
2 helt tilbake på 80-tallet. Dette i kontrast til planetene nærmere oss som har hatt flere besøk, ikke minst 
har det vært mye aktivitet på og rundt Mars. 

 

Både Uranus og Neptun blir gjerne gruppert sammen med Jupiter og Saturn under merkelappen gass-
kjemper, men det er strengt tatt ikke riktig. Uranus og Neptun er mer iskjemper, siden de har mye is i at-
mosfæren i motsetning til Jupiter og Saturn.  

 

Modeller tyder på at Uranus har en steinkjerne og en ismantel. Det høye trykket innebærer imidlertid at 
isen er flytende, med varme "hav" av vann blandet opp med metan, ammoniakk, nitrogen og hydrogensul-
fid. Utenfor mantelen er det en kappe av hydrogen og helium. 

 

Uranus bruker 84 år på et omløp 
rundt Sola, og siden planeten ligger 
på siden, har den en heller bisarr 
årstidssyklus. Mens Jordas rota-
sjonsakse heller 23 grader fra bane-
planet, så har Uranus en vinkel på 
hele 98 grader. På grunn av dette så 
vil den ene polen vende mot Sola i 
42 år, mens den andre vil ha kom-
plett mørke.  

 

Da Voyager 2 ankom Uranus var det 
sommersolverv på den sørlige halv-
kule (se figur) og den var da meteo-
rologisk sett lite aktiv. Bare en 
håndfull små skyer var synlig sam-
men med en lys polkappe og et hvitt 
bånd som ble kalt "halsbåndet". 

Etterhvert som Uranus nærmet seg vårjevndøgn i 2007 og den nordlige halvkule etterhvert ble synlig for 
oss, begynte man å se forandringer. Bilder tatt med Hubble-teleskopet viste en mengde skyer som dannet 
seg etterhvert som halvkulen kom fram fra mørket. En mørk flekk, veldig lignende de som ofte er synlig 
hos Neptun, dukket opp i 2006 og observasjoner i infrarødt i 2004 med et av Keck-teleskopene på Hawaii 
viste en voldsom storm som strakk seg mer enn 10 000 km og utviklet seg raskt. Det hvite båndet på den 
sørlige halvkulen begynte å forsvinne mens et nytt bånd kom til syne på den nordlige halvkulen. Uranus 
er klart ikke så kjedelig som det så ut til ved første øyekast. 

 

Yngre enn den ser ut som 
Planetdannelse er en svært voldsom prosess som skaper mye varme. Planetene kjøles langsomt ned etter 
hvert, men selv etter 4.5 milliarder år burde det fremdeles være en god varmekilde i Uranus sitt indre. 
Isteden er planeten så kald (laveste temperatur målt på Uranus er -224 oC, laveste i Solsystemet) at den 
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synes å være nesten 3 milliarder år eldre enn den er. Vi kan måle termisk utstråling fra Uranus i infrarødt 
med teleskoper både på Jorda og i rommet. Det viser da at planeten ikke slipper ut noen varme og har 
dermed ingen indre varmekilde. 

 
Uranus fotografert i infrarødt med Keck-teleskopet på Hawaii i juli 2004, som viser det hvite båndet og en 
rekke skyer og stormer, samt det tynne ringsystemet. 

Før Voyager 2 ankom Uranus var det ventet at Uranus sin sørpol skulle være rundt 6 grader varmere enn 
ekvator, men temperaturen viste seg å være den samme på alle breddegrader. Dette antyder at det lille 
som er av varme fra Sola blir fordelt i atmosfæren på en eller annen måte, men uten noen indre varmekil-
de til å drive konveksjon er det ukjent hvordan dette skjer. 

 

En annen merkverdighet er den asymmetriske magnetosfæren til Uranus. Dette er et resultat av at den 
magnetiske aksen danner en vinkel på hele 59 grader med rotasjonsaksen, samt at sentrum til magnetfeltet 

ikke ligger i sentrum av planeten.  

 

Den uvanlige orienteringen til 
Uranus med 98 graders aksehel-
ning, skyldes mest sannsynlig et 
sammenstøt med en større planet 
under dannelsen. Dette kan kanskje 
også forklare den manglende indre 
varmekilden. Sammenstøtet må ha 
skjedd før dannelsen av Uranus 
sine ringer og måner, siden disse 
går i bane rundt planetens ekvator. 

 

Uranus sin sannsynlige oppbygning 

 

 

Uranus sine måner 
Uranus har hele 27 kjente måner og er med det på tredje plass i antall måner etter Jupiter (69) og Saturn 
(62). Neptun på fjerde plass har forøvrig 14 måner. De fleste av månene til Uranus har fått navn etter 
rollefigurer i Shakespeares skuespill. 
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Det er fem større, hva vi kan kalle hovedmåner, tretten små, indre måner og ni irregulære måner. De sør-
lige halvkulene til de fem hovedmånene ble fotografert av Voyager 2 og til tross for at oppløsningen var 
begrenset til flere kilometer pr. pixel, så ble det klart at månene var svært forskjellige. 

 

Titania er den største månen med en diameter på 1577 km 
og har en overflate med kratre, dype canyoner og enorme 
forkastningsskrenter/-stup. Noen områder virker mer glatte, 
noe som antyder at det er dannet ny overflate, kanskje fra 
kryovulkaner. Oberon, som bare er litt mindre enn Titania 
(diameter 1523 km), er månen med mest kratre. Her er det 
ingen tegn til nydannelse av overflaten og overflaten har nok 
ikke endret seg mye i de siste milliarder år. Oppvarming på 
grunn av tidevannskrefter kan ha ført til smelting på dypet i 
både Titania og Oberon, og dannet vannlag/hav slik som de 
som er funnet på Saturnmånen Enceladus og Jupitermånen 
Europa. 

 

Titania 

 

Umbriel som er den tredje største av Uranusmånene (diameter 
1169 km) har også en høy kratertetthet, men har neppe noe hav 
under overflaten siden den er så liten. Månen har en svært mørk 
overflate, men det 131 km store krateret Wunda har en ring av lyst 
materiale som ble kastet ut under sammenstøtet.  

Umbriel 

 

 

Ariel er bare litt mindre enn Umbriel (diameter 1158 km). 
Her det spredte kratre, men også mye yngre sletteland, noe 
som indikerer at månen kan ha vært geologisk aktiv for bare 
100 millioner år siden. Det er også en langstrakt dyp sprekk, 
en grabenstruktur som strekker seg minst 622 km før den 
forsvinner i mørket slik Voyager 2 så det. 

 

Ariel 

 

 

 

 

 

Miranda er vesentlig mindre enn de fire andre hoved-
månene (største diameter 480 km) og har en merkelig 
overflate av forskjellige bruddstykker kittet sammen. 
Den har også noen merkelige overflatetrekk kalt coronae 
som består av mørke og lyse bånd, som er tolket til å 
være rygger og forsenkninger. Opprinnelsen til disse er 
ukjent, men kan skyldes tektonisk aktivitet. 

 

 

Miranda 
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Overflaten til Miranda, Umbriel og Titania er dominert av vann-is, men det er også spor av karbondiok-
sid-is, som egentlig ikke burde være der fordi det sublimerer hurtig. Det betyr at det må bli produsert 
CO2, noe som kan skje ved at ladde partikler fra Uranus sitt magnetfelt bombarderer overflaten og frigjør 
karbon og oksygen som da blir til CO2. Dette passer med at mengden karbondioksid-is avtar utover i må-
nesystemet. 

 

De irregulære månene har svært elliptiske og i stor grad også retrograde baner (motsatt Uranus sin rota-
sjonsretning). I motsetning til de regulære månene er nok disse høyst sannsynlig fanget inn av Uranus og 
ikke skapt samtidig med de andre månene. Disse månene ble ikke funnet av Voyager-sonden, men er fun-
net seinere fra Jord- og rombaserte teleskoper. Den største av dem er bare 165 km tvers over. Til tross for 
den beskjedne størrelsen så kan vi likevel få opplysninger om disse månene. Med romteleskopet Spitzer 
som observerer i infrarødt fant man ut at månene har en annen sammensetning enn de irregulære månene 
som kretser rundt Jupiter og Saturn, noe som betyr at de enten har en annen opprinnelse eller har utviklet 
seg annerledes. Med Keplerteleskopet kunne man ut fra lyskurven finne både størrelse og rotasjonshastig-
het. Det viste seg at månene roterer raskere enn forventet, noe som kan tyde på at de ble dannet i en kraf-
tig kollisjon. 

 

Kollisjonene mellom Uranusmånene er 
ikke over ennå. Datasimuleringer viser 
at to av de indre regulære månene, Be-
linda og Cupid, vil støte sammen en 
gang om tusen til ti millioner år fra nå. 
Belinda er mye større enn Cupid, så 
hver gang de er i nærheten av hverand-
re, så trekker Belinda i Cupid og end-
rer dens bane. Også de to andre indre 
månene, Cressida og Desdemona kan 
komme til å kollidere. Etter en kolli-
sjon vil det dannes en ny ring rundt 
Uranus, som igjen eventuelt kan samle 
seg til en ny måne. 

 

Oversikt over Uranus sitt ringsystem og 
de indre månene. 

 

Det er tretten ringer rundt Uranus, men 
disse er svært bleke sammenlignet med 
Saturns ringer. De er temmelig mørke 
og smale, slik at den eneste måten å 
studere dem nærmere på er å observere 

i infrarødt, noe Voyager 2 ikke var i stand til. Den lyseste ringen har betegnelsen epsilon og har to "gje-
termåner", Cordelia og Ophelia. 

 

Nye romferder og undersøkelser 
Voyager 2s passering av Uranus genererte flere spørsmål enn de som ble besvart og det er nå, 30 år etter, 
på tide å foreta en ny ferd. Imidlertid er det flere faktorer som gjør at en slik ferd er kraftig forsinket. For 
det første er isgigantene Uranus og Neptun svært langt borte, noe som gjør at det krever lang tid å plan-
legge og gjennomføre en slik ferd. Videre må en ferd også passe inn i de beinharde prioriteringene som 
må gjøres når det gjelder utforskingen av Solsystemet. En kan spørre seg om en ny ferd skal være til Ura-
nus eller Neptun. Det er mange grunner til å velge også Neptun, ikke minst siden dens største måne, Tri-
ton, antakelig er et innfanget Kuiperbelte objekt som også hadde geysirer/kryovulkanisme da Voyager 2 
passerte i 1989. 
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To av de viktigste grunnene til å dra tilbake er å forstå det indre av planeten, slik som hvordan konveksjo-
nen foregår og sammensetningen av planeten. Det å finne ut av sammensetningen er viktig for å finne ut 
mer om hvordan vårt solsystem ble dannet. Uranus og Neptun kan nemlig ikke være dannet der de nå be-
finner seg i Solsystemet, fordi det ikke var nok materiale til å danne så massive kloder. Modeller antyder 
at de ble dannet lenger inn i Solsystemet for så å ha migrert utover. Ved å vite mer eksakt hva disse plane-
tene består av så kan vi kanskje finne ut hvor de ble dannet. 

 

Andre ting er å finne ut hvordan de kraftige vindene på opptil 860 km/t kan oppstå, bedre data på ringene 
og månene, om det er hav under overflaten på Oberon og Titania og få en bedre forståelse av planetens 
magnetfelt og hvordan solvinden interagerer med planeten.  

 

Det å gjøre en ny forbi-flyvning vil ikke gi nok kunnskap. Det vil være nødvendig å få et fartøy i bane 
rundt Uranus for å kunne detektere variasjoner i atmosfæren og magnetosfæren, samt å studere månene 
nærmere. 

 

En ferd til Uranus vil kreve ekstra fart fra passering av Jupiter eller Saturn. For å bruke Jupiter må ferden 
starte i 2030 eller 2034, mens en kan dra i 2028 dersom en velger å bruke Saturn. Jupiter kan også brukes 
i 2030 eller 2034 for å nå Neptun, men en kan ikke nå begge med samme fartøy slik en gjorde på 80-
tallet. 

  

 

 

 

  
Vitale data for Uranus: 
 
Oppdaget i 1781 av William Herschel 

Lengste avstand fra Sola (Aphel): 3 004 419 704 km (20,08 AE) 

Korteste avstand fra Sola (Perihel): 2 748 938 461 km (18,38 AE) 

Omløpstid rundt Sola: 84.01 år 

Gjennomsnittshastighet i banen 6.81 km/s 

Rotasjonstid: 17 timer 14 min 

Radius ved ekvator: 25 559 km, om polene 24 973 km (4 x Jorda) 

Masse: 8.6816 x 1025 kg (14.5 x Jorda) 

Tetthet 1.27 g/cm3 (0.231 x Jorda) 

Gjennomsnittelig overflatetemperatur: - 216 oC 

Antall måner: 27 

Sammensetning av atmosfæren: 83 % hydrogen, 15 % helium, 2 % metan 

Iser av ammoniakk, vann, ammoniumhydrosulfid, metan 
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Deep Sky hjørnet 
av Terje Bjerkgård 

 
Denne gang ser vi nærmere på galakser i Karlsvogna og Jakthundene. Noen av de mest kjente objektene 
her har vi beskrevet tidligere, se Corona 2014/1 og 2012/3. Det gjelder M51, M63, M81, M82, M97 og 
M108. 
 

M101 - Galakse i Ursa Major 
Dette er en stor spiralgalakse med utstrekning på hele 26 bueminutter. Lysstyrken er 7.9 mag, men pga. 
av størrelsen virker den lyssvak. Under gode forhold kan en skimte spiralstrukturen med et 8-10 tommers 
teleskop. Den er greit synlig med en prismekikkert. 
 

M109 - Galakse i Ursa Major 
Dette er en stavspiralgalakse som er lett å finne like vest for γ UMa. Den har lysstyrke 9.8 mag og en ut-
strekning på 8x4 bueminutter. Med mindre teleskoper ser en liten lyssterk kjerne med en avlang halo. Spi-
ralstrukturen er ikke synlig. 
 

M106 - Galakse i Canes Venatici 
En lyssterk galakse med stor utstrekning (20x8 bueminutter og 8.4 mag). Greit synlig i små teleskoper, 
men for å se spiralstruktur kreves minst 12-14 tommers teleskoper. 
 

M94 - Galakse i Canes Venatici 
Dette er også en lyssterk galakse med relativt stor utstrekning (13x11 bueminutter og 8.2 mag). Den er 
således enkel å se selv i små teleskoper. Den minner da om en kulehop der en ikke kan oppløse stjernene.  
 
Som kartet over viser er det mange andre galakser å prøve seg på i dette området av himmelen. De som er 
avmerket har alle lysstyrke større enn 10.5 mag og skulle være innenfor rekkevidde for de fleste telesko-
per fra 3-4 tommere og oppover. Spesielt fine er kanskje NGC 3893, 4051, 4449, 4490 og paret NGC 
5005 og 5033. Alle disse skulle være greie å finne ved å ta utgangspunkt i de sterke stjernene i de to stjer-
nebildene. Lykke til! 
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Stjernehimmelen desember 2017– mars 2018 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er vintersolverv 21. desember kl. 17.27. 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. 10.01 og går ned allerede kl. 14.32. Ved Steinbukkens 
vendekrets når Sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv. 
 
Det er vårjevndøgn 20. mars kl. 17.15. 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 (det vil si deklinasjon 0) og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles 
jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 25. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl.03.  
 

Månefasene 
Nymåne Voksende ½ måne Fullmåne Avtagende ½ måne 
18.des 26.des 2.jan 8.jan 

17.jan 24.jan 31.jan 7.feb 
15.feb 23.feb 2.mars 9.mars 

17.mars 24.mars 31.mars 8.apr 
 

Måneformørkelse 
Det er total måneformørkelse 31. januar. Uheldigvis for oss her i Trondheim er Månen under horisonten 
under totaliteten, slik at vi kun ser halvskyggeformørkelsen herfra fra ca. kl.16.10 og en time utover. Det 
forutsetter imidlertid fri sikt mot øst. 
 

Okkultasjoner 
Vi er inne i en periode der Månen passerer foran (okkulterer) de sterke stjernene Aldebaran og Regulus:  
31. desember kl.01.55 - okkultasjon av Aldebaran. 5. januar kl.08.56 - okkultasjon av Regulus. 1. februar 
kl.18.47 - okkultasjon av Regulus. 23. februar kl.17.56 - okkultasjon av Aldebaran. 1. mars kl.06.38 - ok-
kultasjon av Regulus. 23. mars kl.00.04 - okkultasjon av Aldebaran.   
  

Planetene 
Merkur er i nedre konjunksjon er 13. desember (nærmest oss), men blir synlig på morgenhimmelen fra 
ca. 20 desember til ut i første uka av januar. Den passerer bortenfor Sola 17. februar og blir synlig på 
kveldshimmelen helt i slutten av februar og kan da sees i store deler av mars. Største østlige elongasjon er 
15. mars. 
 
Venus er i øvre konjunksjon (bortenfor Sola) 8. januar og dukker opp lavt på kveldshimmelen i begynnel-
sen av februar. Den 3. og 4. mars er Venus og Merkur ca. 1 grad fra hverandre! En god anledning til å se 
Merkur! Venus fortsetter å stige opp på kveldshimmelen utover i mars og blir et iøynefallende objekt. 
 
Mars er synlig svært lavt på morgenhimmelen i desember og januar. Men planeten står veldig langt borte 
slik at noen detaljer er umulig å se på overflaten. Planetskiven er beskjedne 5 buesekunder i diameter.  
  
Jupiter er synlig lavt på østhimmelen om morgenen i desember. Planeten befinner seg nå i stjernebildet 
Vekten (Libra). Den 7 januar er Mars bare 13 bueminutter sør for Jupiter! Planeten står stadig tidligere 
opp utover i perioden, men er alltid mindre enn 10 grader over horisonten og en er således dessverre pla-
get av dårlige forhold. Jupiter er forøvrig i opposisjon 9. mai. 
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Saturn er ikke synlig i denne perioden. 
 
Uranus har stått fint til på høsthimmelen i år. Den befinner seg sentralt i stjernebildet Fiskene og er lett å 
finne. I desember og januar står planeten i sør når det mørkner og mer enn 30 grader over horisonten. 
Lysstyrken er 5.8 mag (så vidt synlig uten kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planetskiven er 
3.5 buesekunder. Med litt forstørrelse er det altså mulig å se en svakt grønnlig skive. Planeten er synlig 
stadig lenger vest og lavere på himmelen om kvelden utover i februar og mars. 
 
Neptun er synlig lavt nede på vesthimmelen i desember og januar om kvelden. Planeten befinner seg i 

stjernebildet Vannmannen (Aquarius), like vest for stjernen λ Aquarii. Lysstyrken er 7.9 mag og planet-
skiven er kun 2.2 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.  
 

Småplaneter 
Ceres, den største av asteroidene er i opposisjon 31. januar. Den står da svært gunstig til for observasjon 
og befinner seg over hodet av stjernebildet Løven (Leo), se kart under. Lysstyrken er da 6.8 mag og den 
er således greit synlig i en prismekikkert. Ceres er alt for liten til å se noen overflatetrekk. For å skille den 
fra en stjerne bør en derfor enten ha et godt stjernekart eller tegne opp/fotografere feltet der en mener den 
er og så se hvilket av lyspunktene som har flyttet seg noen dager seinere. Detaljkart kan også fås på fore-
spørsel fra undertegnede. 
 

 


