Redaktørens ord
Så er snart nok et år
over og vi skriver
snart 2011. Det kan
derfor være på sin
plass å begynne
med å oppsummere
året 2010 astronomisk sett. Det har
kanskje vært et år med færre begivenheter enn de foregående årene, men det
er nå likevel noe å huske.
I november passerte romsonden
EPOXI bare 700 km fra kjernen til
kometen Hartley 2, en komet vi også
kunne følge med prismekikkert her i
Trondheim på samme tid. Sonden tok
svært spektakulære bilder av den
usedvanlig aktive kjernen, som for
øvrig hadde en uvanlig overflate og
form (se mer om dette inne i bladet).
I februar ble NASA sin solsatellitt
SDO skutt opp og har allerede sendt
fantastiske bilder tilbake og bidrar til
ny forståelse av vår egen stjerne. Nå
kan vi også se Sola fra flere retninger
samtidig, fordi de to STEREO sondene nå er på plass i bane der de skal.
Siden Sola nå oppfører seg på en måte
vi ikke helt forstår, så er nye observa-

sjoner absolutt nødvendig. Kan
hende vi også kan finne ut mer om
hvor mye Sola bidrar til klimaendringene her på Jorda.
Mars-roveren Opportunity fortsetter
sin lange ferd mot det store krateret
Endeavour og har nå kjørt mer enn
25 km siden landingen i 2004! Man
har imidlertid ikke hørt noe fra
roveren Spirit siden 22. mars. Det
er nå dessverre lite sannsynlig at
den kan vekkes til live igjen.
ESAs Herschel teleskop er i full
drift og har blant annet studert
stjernedannelse i en rekke kjente
gasståker. Og NASAs Kepler teleskop har studert mer enn 160 000
stjerner for å se etter mulige planeter rundt disse og har allerede funnet en rekke planetkandidater.
Så det er ingen tvil om at skjer mye
spennende utforskning av rommet
nå og vi har nok også mye spennende å se fram til i 2011.
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Styret i TAF informerer
Det er laget ny søyle til medbrakte teleskop like nedenfor Dobsonåsen på
observatoriet. Det er i tillegg gjort noe reparasjonsarbeid på varmebrakka i
høst. Bjørn Willmann og Jørn Dahl-Stamnes berømmes for flott innsats.
Vi har fått god og positiv kontakt med nye eiere på gården hvor observatoriet
befinner seg.
Det er i november gjennomført tre vellykkede observasjonskvelder for eksterne grupper samt en for TAF + TAF-nybegynnerkurs med godt oppmøte. To
observasjonskvelder for eksterne grupper og en for TAF er avlyst pga. været.

Bidrag helst som e-post, sendes
direkte til redaktøren (se adresse
over).

TAFs adresse:
Birger Andresen
Stubbsvingen 36
7036 Trondheim
Tlf priv: 73 83 98 88
Mobiltlf: 489 59 933
E-post: leder@taf-astro.no

Vi satte ny rekord med 43 deltakere på TAF-møtet i oktober (Prof. Øyvind
Grøn fortalte om Universets ekspansjon og mørke energi). Det har vært en
meget gledelig økning i jenteandelen på møtene det siste året.

INTERNETT

Nye medlemmer og utmeldinger

TRYKKING : Hos FESIL ASA

TAF har fått 9 nye medlemmer siden sist, mens 3 medlemmer har meldt seg
ut. TAF har 152 medlemmer pr. 1/12-2010. Vi ønsker hjertelig velkommen til

FORSIDEN: Øverst: Helgelands-

Nadi Skjøndal-Bar, Jose Camelo, Alf Inge Fillingsnes, Vegard Mosbakk
Fjeldstad, Inger Haugsand, Pål Børge Henriksen, Ingvild Olsen Lundanes, Tove Strømman og Kjell Erik Aas.
TAF ønsker sine medlemmer og kontakter en riktig god jul og godt nytt år!
Birger Andresen,
Leder i Trondheim Astronomiske Forening

TAF: http://www.taf-astro.no

brua ved Sandnessjøen fotografert i
måneskinn av Jørn Dahl-Stamnes,
21.oktober. Nederst: En tynn månesigd og Merkur fotografert av Herman Ranes 12.juli fra Valparaiso i
Chile dagen etter at han hadde opplevd solformørkelsen på Påskeøya.
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Solformørking på Påskeøya
Av Herman Ranes
Gjenom det siste tiåret hev eg lagt meg til nye reisevanar. Ei total solformørking varar berre tri-fire minutt
i gjenomsnitt, men det er ei oppleving som er stor nok til å senda meg på langferd over heile planeten.
Bonusen er reiseopplevingar frå stader dit turistar flest sjeldan kjem. Det heile byrja for min del i 2001
med solformørkingsferda til Lusaka i Zambia, som eg melde meg på nærast i frustrasjon over å ha missa
1999-formørkinga i Millom-Europa. Etterpå fylgde ferder i 2006 til Tyrkia og i 2008 til Novosibirsk i
Russland.
I oktober 2009 formidla TAF-leiar Birger Andresen eit tilbod på «TAF-lista». Astronomiklubben DSE på
Austlandet skulle på formørkingsferd i juli 2010, og dei ville gjerne ha fleire med på laget. Denne gongen
var det tale om ei monaleg lang ferd, der den aktuelle observasjonsstaden låg ikkje mindre enn 14 000 km
heimafrå. Me måtte langt ut i Stillehavet for å finna ein stad der månen skuggar for sola.
Knappe ni månader seinare, 5. juli 2010, landa Air France AF406 i Santiago de Chile. Or flyet gjekk ei
gruppe på 13 personar, millom oss dei tri TAF-medlemene Anne C. Elster, Lloyd D. Clark og eg. To andre deltakarar eg tillèt meg å nemna er dei ikkje ukjende Lewis Houck og Jan-Erik Solheim. (Sist nemnde,
professor emeritus i astrofysikk, var romkameraten min dei neste 16 dagane, og resultatet vart mange interessante samtalar.) Me vart snøgt minte om at juli er midtvinters, for morgontemperaturen var 4 °C i
Santiago, 33° sud for ekvator og 500 m over havet som byen ligg. Men på føremiddagen vart det mildare,
og me fekk ein rundtur i 6-millionbyen som etter latinamerikansk mælestokk er både velståande og godt
organisert.
Dagen etter flaug LAN Chile LA841 mot vest og ut over det ovstore Stillehavet. Me hadde nærare
4000 km framføre oss. Havet var ikkje å sjå, for det var tett skydekke. Men me var optimistisk innstilte
endå. Langt til havs er vêrmeldingane rimeleg pålitelege, av di det ikkje er fjell o.a. som påverkar dei meteorologiske modellane i kompliserande lei. Langtidsvarselet for Påskeøya gjekk ut på at det skulle vera
skiftande vêr dei fyrste dagane, at det skulle regna kraftig dagen før formørkinga, og at det skulle klårna
bra opp den 11. juli, sjølve formørkingsdagen. Og soleis vart det!
Det er trygt å landa med store fly på Påskeøya, for der ligg ein flyplass som er over 3300 m lang (og som i
si tid vart peika ut som naudlandingsplass for romferjene). Til vanleg kjem der eit par-tri fly i veka til Mataveri, men då me kom var det «som vanleg» rekordtrafikk … Logistikken gjekk greitt endå, med unnatak
av ein stolen koffert, og ferda gjekk vidare dit me skulle bu. U-landspreget er framleis tydeleg på
Påskeøya, det merka me straks me sette oss inn i dei skranglute minibussane og køyrde på «nypløgde»
vegar – i fylgje med laushundane, som det finst mange av der.
Den eigentlege masseturismen er enno ikkje komen til Påskeøya, og overnattingskapasiteten er ikkje stor.
Opphavleg var det venta eit massivt innrykk av formørkingsturistar, ikkje minst frå USA, og teltlæger var
planlagde. Men i februar 2010 kom det kraftige jordskjelvet ved Concepción i Chile. Då var det mange
som fekk stadfesting på at verda er ein farleg stad å vera, og so trekte dei seg frå planane. Men framleis
var det fleire tusen turistar som stod fast på at dei ville til øya, der det faste innbyggjartalet er om lag
4500. Gruppa vår hadde vore ute i god tid, men me laut endå nøygja oss med å bu på det som gjekk for å
vera det dårlegaste herbyrget på øya.
Eit stort fleirtal av innbyggjarane bur i kommunesenteret Haŋa Roa, som mest kan sjå ut som ein landsby
med to-tri brulagde gater og mest berre einetasjes hus. 40 % av innbyggjarane er innflyttarar frå Chile
med etterkomarar, medan 60 % er innfødde polynesiarar. Det polynesiske språket rapa nui er, attåt
spansk, i levande bruk på Påskeøya, som altso heiter Rapa Nui og Isla de Pascua lokalt. På øya vert det
dyrka frukt og grønsaker til lokal bruk, der er nokre kyr, og dei driv litt fiske, men det er turisme som er
hovudnæringa i dag.
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Arealet er 163 km², det er like stort som Averøya, eller litt meir enn Frøya. Berre eit stykke lenger frå
fastlandet … Påskeøya er eit resultat av vulkansk aktivitet, og den svarte tuffsteinen som finst overalt
krev gode skor med gode sòlar. Den høgste toppen er vulkankjegla Ma‘uŋa Terevaka på 507 m.
Ein skal ikkje vera lenge på Rapa Nui før ein
merkar at ein viss nordmann framleis hev eit
levande ettermæle. Thor Heyerdahl kom dit
fyrste gongen i 1955, og han tok initiativ til å få
restaurert mo‘ai, dei velkjende steinstatuane. Dei
opptil 10 m høge moaiane hadde alle vorte rivne
ned i samband med opprør og borgarkrigar på
1700- og 1800-talet. Den fyrste vart reist opp att i
1957, og i dag stend meir enn 50 atterreiste
moaiar ymse stader på øya. Ein einaste ein hev
fenge nye korallaugo òg, og han stend lett
tilgjengeleg på Ahu Kote Riku. Alle dei andre
moaiane er framleis blinde etter at augo vart
plyndra under krigane.
Moai, Ahu Kote Riku
For vår del gjekk dei neste dagane med til å
forska ut øya på kryss og tvers. Krypa gjenom
vulkanske røyr og vona sleppa å møta på Klaus.
Få seg ein 24°C-dukkert i Stillehavet. Av
steinkunsten fekk me òg vår dose … Mange av
moaiane er stilte opp i grupper på Ahu, som er
opphøgja plattformer av jord og stein. Størst er
Ahu Toŋariki, der femten moaiar stend på rekkje
og rad og ser ut mot Stillehavet.
Den 10. juli var dagen før formørkingsdagen. Og regnet strøymde ned – nett som vêrmeldinga ville ha det
til. No var det på tide å avgjera kva stad formørkinga skulle observerast frå, og me køyrde ikring for å
vurdera sume stader nærare. Bilen såg etter kvart ut som ein jorddunge. Mange av oss fall for Anakena
som standplass. Det var den staden på nordkysten der Thor Heyerdahl gjekk i land i 1955, og rett attmed
vart den fyrste moaien atterreist i 1957. Historisk grunn, ikkje minst for norske turistar. På Anakena er ei
stor sandstrand, og der ville det vera mogeleg å sjå måneskuggen koma inn frå havet. Men til slutt vart me
samde om å taka den endelege avgjerda på formørkingsdagen, for å kunna leggja opp etter ev. lokale variasjonar i vêr og skyer.
På ettermiddagen vart utforskinga av øya avrunda med at me tok i augnesyn steinbrotet ved Rano Raraku.
Det er staden der moaiane hadde vorte hogde ut, og mange halv- og heilferdige statuar finst framleis der.
Derifrå er det opptil femten kilometer ut til Ahu-ane, som gjerne ligg ved havet. Det hev lenge vore ei
gåte korleis statuane vart flytte. Den leiande teorien i dag er at dei vart «vrikka» fram, om lag på same
viset som ein kan flytta t.d. eit stort kjøleskåp.
Då den store dagen rann, var der framleis ein god del skyer, men vêret vart snøgt betre – som spådd. Siste
runden i val av observasjonsstad enda opp med at gruppa delte seg: Tri fór til parken ved Ahu Tahai for å
oppleva folkemassane, og av di vêret såg ut til å verta aller best der. Men den største flokken, ti i talet
medrekna meg, fór til Anakena. Folketomt vart det heller ikkje der, nokre hundre var alt på plass ved Ahu
Anakena for å sjå den formørka sola i silhuett mot dei sju moaiane der. Entusiastane var i full gang med å
rigga opp teleskop, filter, kamera og datamaskiner. Men mobiltelefonane vart det ikkje bruk for denne
gongen, for infrastrukturen er bygd ut berre i Haŋa Roa. Me nordmenner gjekk litt bort frå dei andre observatørane og slo oss til ved «Heyerdahl-moaien» frå 1957. Historisk grunn …
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Solformørking ved Ahu Anakena

Herman ved «Heyerdahl-moaien»
Vêret utvikla seg rette vegen, dvs. ein og annan skydott låg der framleis som småe trugsmål. Men som
alltid før ei formørking stig stemninga jamt i alle fall. Folk byrja finna fram solfilterbrillene. Når ein skal
sjå mot sola, lyt ein verja augo. Ein skal ikkje improvisera med diskettar, filmar, sotute glas o.l., for dei
slepper igjenom skadeleg mykje stråling i dei ikkje-synlege bylgjelengdområda.
Klokka 12.40 ropa einkvan ut. Fyrste kontakt er den augneblinken når månen byrjar å eta seg innetter solskiva, og med det er den partielle (delvise) fasen av formørkinga i gang. Med solfilter på kameraobjektivet kan denne fasen fotograferast, men for min del nøygde eg meg med å suga inn stemninga og inntrykka. Tidleg i den partielle fasen hev solformørkinga ingen verknader på solljoset som kan merkast med det
berre auga. Men litt etter litt tek ymse interessante – og fascinerande – fenomen til å dukka opp. Eit tips er
å fylgja med på korleis opningar i t.d. lauvverket på eit tre fungerer som prosjektørar. I staden for dei dif-
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fuse ljosflekkane ein ser til vanleg, kjem det no fram småe «halvmånar» på bakken. Når formørkinga
kjem opp i 90–95 % djupn merkar ein for alvor at det er mindre ljos. Det kan samanliknast med å ha på
seg solbriller (men det er endå ei etter måten dårleg jamføring). Skuggane vert knivskarpe, av di solljoset
kjem ut frå eit sers lite areal på himmelen. Dei siste sekunda av den partielle fasen kjem endå meir spesielle ljoseffektar til synes: Om ein maktar å riva blikket laus frå sola ei lita stund, ser ein eit flakkande
«makrellmønster» av skuggeband på bakken. Det minner litt om dei skuggane ein kan sjå når solljos passerer gjenom dei varme avgassane over eit stort bål. Styrkegraden kan variera frå formørking til formørking, men denne gongen var skuggane godt synlege på sandstranda.
Klokka 14.08 såg me måneskuggen koma rasande inn frå nordvest, og på himmelen dekte månen over
heile solskiva; andre kontakt. Med det var den totale fasen av solformørkinga i gang, og det vart bråmørkt. Når månen hindrar fotosfæren i å blenda oss, kjem koronaen (dei varme gassane kring sola) til synes. Koronaen skin om lag like sterkt som fullmånen.
Den fuktige lufta gjorde at ein del «falskt ljos» kom inn frå sidene under formørkinga. Over horisonten
fekk himmelen ein blåfiolett let. Det vart skymingsmørkt, om lag som den «blåe timen». Venus og Merkur var godt synlege på himmelen. Hadde lufta vore klårare, kunne det faktisk ha vorte endå mørkare
kring oss. Eg freista fotografera litt, men eg hadde gjort tabben å taka med meg eit nyinnkjøpt kamera, og
sjølvsagt fekk eg trøbbel med dei manuelle eksponeringstidene då det galdt som mest.
Frå no av gjekk endå meir gale – for alle på Anakena-stranda. Temperaturfallet under totaliteten gjorde at
skyene tok til å veksa, og då det var att eit drygt minutt av totaliteten kom ei sky seg og la seg på feil stad.
Klokka 14.13, ved augneblinken for tridje kontakt, kunne me sovidt sjå «diamanten» gjenom skyene då
fotosfæren braut fram. Formørkinga var atter «berre» delvis. Skyene fór attende dit dei hadde kome ifrå.
Men då hende noko heilt uventa: Ein stor flokk ville hestar hadde vorte skræmde opp av formørkinga, og
no kom dei i full galopp over stranda. Litt av eit syn medan formørkinga framleis var djup … til alt hell
vart ingen sprungne ned av hestane.
Den partielle fasen etter totaliteten varar om lag like lenge som den tilsvarande før totaliteten. Dei ulike
fenomena kan observerast ein gong til – i motsett rekkjefylgd. Endeleg greidde eg å få filma skuggebanda. Og dei projiserte «halvmånane» kjem på ny til synes, men denne gongen peikar dei den motsette vegen. Der er òg ein annan og mykje større skilnad: Fram mot totaliteten byggjer forventingane seg opp mot
det som skal henda. Etter totaliteten kjem folk seg ned på jorda att, og dei missar etter kvart konsentrasjonen. Då den partielle formørkinga var omme og solskiva atter fin og rund, hadde dei fleste teke blikket
ned frå himmelen for lenge sidan. Men eg og eit par til fylgde i minsto med då slutten nærma seg, og me
fekk med oss siste kontakt klokka 15.34. Solformørkinga på Påskeøya var historie.
I staden for å avslutta dagen på tradisjonell måte med eit høgtidsamt solformørkingsfestmåltid, var det det
no tid for å koma seg ut til flyplassen att. Det var nok eit uvant syn for dei fastbuande å sjå Mataveriflyplassen full av store passasjerfly. Men dei kunne òg sjå fram til å lata kvardagslivet atter snu seg mot
det vanlege etter ein handfull dagar med unnatakstilstand.
Inne att på det chilenske fastlandet hadde me framleis halvanna veke med opplevingar framføre oss, men
dei ikkje-astronomiske detaljane må diverre liggja i denne omgangen. Den neste dagen kom me til tvillingbyen Valparaiso/Viña del Mar. Berre ein dag etter formørkinga kunne me sjå ein syltynn nymåne og
Merkur i samstilling mot mørk himmel over Stillehavet (sjå framsida av bladet). Soleis fær me aldri sjå på
våre polare breidder. Lenger opp på himmelen stod Venus, Mars og Saturn som perler på ei snor.
Litt lenger nord i landet, i Elqui-dalen, ligg Observatorio Cerro Mamalluca, som er offentleg tilgjengeleg
og drive av amatørar. På 1100 m over havet hev dei eit fint auditorium, eit 410 mm Meade LX200 teleskop som kan fjernopererast, og eit heimegjort 430 mm teleskop. Me fekk fagkunnig hjelp med å finna
fram på himmelen. Og sanneleg var me sud for ekvator! Kjerneområdet i Vinterbrauta stod som eit lysande band over himmelen, og me fekk vita at dei store støvskyene i galakseplanet vart tolka som bilete av
dei gamle inkaene. Me såg tydeleg den mørke lamaen, som hev α Centauri som eit lysande auga. For ikkje å snakka om det ikoniske stjernebiletet Sudkrossen (Crux), og 47 Tucanæ og ω Centauri (som ikkje er
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vanlege stjerner, men store og fine kulehopar). Utpå seinkvelden dukka òg dei to magellanske skyene
opp; dei næraste galaktiske grannane våre. Sanneleg var ikkje Andromeda-galaksen M31 òg synleg langt
mot nord. Der stod eg og såg på alle dei fire galaksane som kan sjåast med det berre auga – samstundes!
Eit anna astronomisk høgdepunkt på ferda var dei europeiske observatoria (ESO) på La Silla og på Cerro
Paranal. Eg nemner dei berre heilt knapt her, for dei fortener sine eigne artiklar … Det fyrst nemnde observatoriet vart grunnlagt på 1960-talet, og dei to godbitane der i dag er NTT-teleskopet på 3,58 m, eit av
dei fyrste med aktiv optikk, og det noko eldre 3,6 m teleskopet som er utrusta med HARPS-spektrograf;
eit spesialinstrument for planetsøk. Med det hev mange nye, framande klotar vorte oppdaga på sudhimmelen. Men sjølve flaggskipet åt ESO ligg på ein endå turrare og høgre stad, i Atacama-ørkenen, 2600 m
over havet: På Cerro Paranal stend fire teleskop med primærspegeldiameter 8,3 m. Sekundærspeglane er
på 800 mm. Teleskopa nyttar adaptiv optikk, dvs. at primærspegelaktuatorane kompenserer ikkje berre for
tyngdedeformasjon av speglane, men òg for turbulens i atmosfæren. Om ikkje det er nok; dei fire teleskopa kan òg koplast saman vha. fiberoptikk til å fungera som eit stort interferometer.

ESO (European Southern Observatory) på Paranal med dei fire 8.3 meter teleskopa.
Meiner du at du hev sétt dette før? I James Bond-filmen Quantum of Solace tente Paranal-observatoriet
som gøymestad i ørkenen for storskurken Dominic Greene.
Atacama-ørkenen er den turraste staden på jorda, og me avrunda den minneverdige ferda langt oppe i Andesfjella. I denne ekstremversjonen av innlandsklima svinga temperaturen gjenom døgeret millom −20 °C
om natta og 20 °C om dagen. Den siste godbiten før me snudde nasen heim frå Atacama var geysirane
ved El Tatio, der det vart eit utomhus bad i dei varme kjeldene – om vintermorgonen, 4500 m over havet.
I juli 2019 er det atter solformørking. Totaliteten passerer over Mamalluca. ¡Hasta la vista, Chile!
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TAF på tur til Sverige
av Jørn Dahl-Stamnes
Årets TAF-tur gikk til Locknekrateret nær Ångsta utenfor Östersund. Et av målene for turen
var omvisning på geosenteret som er bygd opp i forbindelse med det ca 455 millioner år gamle
krateret.

Fredag

Fredag den 1. oktober satte 9 TAF’ere kursen for Östersund for å være med på årets TAF-tur. Undertegnede valgte å dra tidlig fredags morgen, slik at turen kunne kombineres med fotografering, og var derfor
fremme i Östersund da de andre startet fra Trondheim. Derfor hadde jeg rikelig med tid til å se meg rundt
i området og fikk tatt en del fine naturbilder.
Vi hadde bestilt innkvartering på Ångstagården vandrarhem. Her var det både enkle og doble rom etter
behov og til en rimelig penge. En stund etter at vi hadde installert oss på vandrerhjemmet, kjørte vi til den
lokale golfbanen, hvor vi skulle bruke natta til observasjon av himmelen. Hele fredag hadde været vist seg
fra sin bedre side, så også på kvelden – om vi da ser bort fra en tiltagende vind.
På golfbanene fant vi et egnet sted litt i skyggen for et par utelys i det fjerne, hvor vi begynte å installere
oss med teleskopene vi hadde med. Vi fant også et strømuttak, og med tilstrekkelig antall medbrakte skjøteledninger ble det ordnet med strøm til både PC og hårføner (dugg er også et problem på andre siden av
kjølen). Det ble litt bæring og rigging av utstyr og tilhørende remedier, men ca 22:10 hadde jeg montert
utstyret og var klar til observasjon. De andre var alt i gang.
Himmelen var svært mørk da vi kom til golfbanen. Jeg kan ikke huske når jeg sist så himmelen så klar og
fin. Melkeveien tegnet seg fint over himmelen, og seeingen var fremdeles veldig god på dette tidspunktet.
Månen var fremdeles under horisonten.
Jupiter var et selvskrevet objekt ettersom planeten var svært synlig på himmelen. Selv brukte jeg et 9 mm
okular (66x forstørrelse) og så tydelig de fire store månene fint og klart – de sto alle på samme side av
Jupiter. Det ene ekvatorialbeltet på Jupiter var også klart synlig. Jupiter ble vel det objektet jeg selv så
mest på i løpet av kvelden, siden Callisto sto veldig nært Jupiter og var i ferd med å forsvinne foran den.
Det som var litt spesielt denne kvelden var at den var så nær den ene polen, noe som gjorde at vi ikke
kunne se noen skygge av Callisto på Jupiter.
Det andre interessante objektet som undertegnede så på, var kometen "103P Hartley 2" som sto oppe i
Cassiopeia. Denne var, i motsetning til klare Jupiter, ikke et objekt man fant uten videre. Men sammen
med Birger fant vi den. Hvordan den så ut? Som kometer flest – et diffust objekt på himmelen, dog uten
noen tydelig hale. På dette tidspunktet hadde den en lysstyrke rundt +6 magnitude.
Tom Reidar observerte kometen, Jupiter, Uranus og de to kulehopene M13 i Herkules og M15 i Pegasus,
M27 (Manualtåken) og Andromedagalaksen. Birger observerte Månen (etter at den hadde kommet opp
over horisonten), kometen samt Messierobjektene M13, M57 (Ringtåken), M27, M31 (Andromedagalaksen), M15, samt galaksene M81, M82 i Store bjørn og M33 (Pinwheel) i stjernebildet Triangulum.
Foruten Jupiter og kometen ble det til at jeg tok en titt på kulehopene M13 og M92 i Herkules. Siden jeg
er vant med å bruke GOTO når jeg står på "Dobsonåsen" og observerer med Meade-teleskopet, så var det
å finne disse to objektene ikke helt enkelt selv om jeg viste omtrent hvor de lå. Stjernehopping hørtes så
enkelt da Birger forklarte det på et medlemsmøte for ikke så lenge siden, men i praksis så er det med denne teknikken som med alt annet her i livet – man må man øve på dette for at man skal bli god. Men siden
begge objektene skiller seg såpass godt ut fra stjernene, så brukte jeg først et okular som gir lav forstørrelse (20 mm som gir 30x), deretter sentrere inn objektet og skiftet til et okular med høy forstørrelse, slik at
de to kulehopenes skjønnhet åpenbarte seg.
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Dessverre fikk vi ikke tid til å observerte så mye før halvmånen kom opp i øst og vinden tiltok i styrke.
Dette resulterte i at forholdene ble dårligere – i følge Birger nær "god" Bratsbergkvalitet om ikke enda litt
dårligere. Selv merket jeg at Jupiter ikke var like klar som da jeg først så på den, så det var tydelig at
seeingen hadde blitt dårligere. Da klokka nærmet seg 00:40 begynte folk å pakke sammen for å dra tilbake til vandrerhjemmet. Selv avsluttet jeg med å ta en rask titt på M31 (Andromedagalaksen), før jeg gjorde som de andre – pakket sammen alt utstyret og satte kursen tilbake til vandrerhjemmet.

"Gutta boys” poserer ved Toms nye teleskop, en 10-tommers Newtonreflektor på Dobsonmontering.
Fra venstre: Birger Andresen, Tom Reidar Henriksen, Geir Jacobsson, Atle Renå Reitan og Arnold Didriksen.
Det er ikke til å unngå at en TAF-tur medfører at det blir med en del astroutstyr på turen. Birger hadde
med seg en 7x50 Fujion prismekikkert til observasjoner av kometen "103P Hartley 2" og lyssterke galakser, samt en 70 mm f/6.8 TeleVue Ranger på fotostativ som stort sett var ment for kometen. Tom Reidar
brukte en ny dobson-montert Sky-Watcher Skyliner 250px F1200mm (rene lekkerbisken), samt en Bresser 10x50 prismekikkert. Atle, et relativt nytt medlem, hadde med seg en Meade ETX90 som vi slet litt
med innstillingen på (dette er et teleskop med GOTO-funksjon). Undertegnede brukte selv en SkyWatcher 120mm f/5 refraktor med en manuelt styrt EQ-3 montering pluss at jeg hadde montert en Canon
5D mkII med vidvinkel på fotostativ.
I tillegg hadde Birger med seg TAFs Lunt H-alfa solteleskop med Vixen Sphinx SXD montering, som
ikke ble benyttet pga. overskyet vær fra lørdag.
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Lørdag

Vi hadde kvelden i forveien avtalt frokost kl. 9, som forøvrig var inkludert i prisen. Og det var ikke noe å
si på frokosten! Den besto av drikke i form av juice, kaffe, melk og noe som ligner på vår biola (husker
ikke navnet på produktet). Det var kokt egg, frukt og et bra assortert utvalg av pålegg. I tillegg ble vi
overrasket med ferske vafler med krem og syltetøy. Man kan trygt si at det var en solid frokost!

Fra frokosten på vandrerhjemme: Birger, Tom Reidar og Arnold Didriksen (bak Tom Reidar)
Dagens program var Locknekrateret – besøk på geosenteret1 og vandring på en natursti anlagt ifm med
krateret. Selv om vandrerhjemmet ligger bare et par steinkast eller så unna geosenteret, valgte vi å kjøre
de få kilometerne bort til geosenteret. Opprinnelig var bygningen brukt av en forening som drev med
"nykterhetsarbeid". Men senere ble huset ombygd til et geosenter av driftige lokalpersoner, inspirert av en
geologiprofessor. Geosenteret sto ferdig i juni 2006. Harald og Gunilla Olsson, som har vært primus motor for oppbygningen av geosenteret, skal ha all ros for det de har fått til her! Takket være den gode markedsføringen de har gjort, er dette blitt en fin severdighet i Östersundområdet – en severdighet som kan
anbefales på det varmeste! Det kan jo nevnes at i starten møtte de lokal motstand mot prosjektet. Det er
bare å ta av seg hatten!
Jeg hadde i grunnen ingen spesielle forventinger om hva som ventet meg inne, siden jeg aldri har vært på
denne type senter før. Det som møtte meg inne var overraskende – i positiv retning. Det var utrolig hva de
hadde fått til. Som noen kanskje vet, så ble TAF-turen først avlyst siden det var så få som meldte seg på.
Så ble det satt ny dato, og nok personer meldte seg på til at turen kunne gjennomføres. Kanskje det var en
mening i det? Hadde turen gått på det opprinnelige tidspunktet, hadde nok besøket på geosenteret blitt noe
redusert, siden ubudne gjester hadde vært på besøk. Men det meste hadde de fått ordnet opp i.
Vi ble først vist en animasjonsfilm som viste hvordan ting kunne ha skjedd da en asteroide for ca 455 millioner år siden ble slått ut av kurs pga en kollisjon med en annen asteroide. Det anslås at asteroiden var ca
500 meter i omkrets og hadde en hastighet på 20 km/sek. Videre så vi hvordan denne så hadde kurs for
moder Jord og hva som skjedde da den traff det som den gang var et 700 meter dypt hav på den sydlige

1

http://www.locknekratern.se/
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halvkulen. Sammenstøtet laget et 2 km dypt krater med en omkrets på 7 km. Siden da har kontinentaldriften sørget for at området har flyttet seg langt nordover og blitt presset opp over vann.

Arnold, Birger og familien Jacobsson på museet sammen med Gunilla. Til høyre Hans og Tom Reidar ved
en modell av Lockne-meteoritten.
Etter filmen ble vi guidet rundt i et geologimuseum som var svært godt laget. Den beskjedne plassen til
tross – her var det mye spennende å se på. Geosenteret formidler et inntrykk av det som skjedde den
gangen for lenge, lenge siden, hvilke spor det etterlot seg og de konsekvensene nedslaget fikk for området. Bl.a. var det laget modeller som viste forskjellen mellom normal jordskorpe og jordskorpe deformert
av et massivt asteroidenedslag. Det var også utstilt ulike typer meteoritter samt illustrasjoner av jordens
utvikling fra milliarder av år tilbake i tid og frem til nåtid.
Det har vært forsket på de geologiske strukturene i mange år, men fremdeles er ca 80 % av området uutforsket. Det pågår hele tiden forskning på geologien i området. Årsaken ligger i at det er få kratre i verden
som er eldre enn 200 millioner år og bare et fåtall av disse har blitt dannet under vann.
Gunilla viste oss et "Certificate of Registration" på en stjerne (TYC 1460-0851) som hun hadde fått i brudegave i fjor. I tillegg hadde hun også fått et stjernekart som viste området der stjernen ligger. Det er firmaet Global Star Registry2 som påtar seg å registrerer en stjerne på ditt/andres navn, mot et lite honorar.
Etter besøket på geosenteret dro vi til golfbanen for å få servert en utmerket lunch bestående av ungarsk
gulasjsuppe med brød. Det virket som om at en egen del av restauranten var reservert oss – kanskje det
var VIP losjen? I det minste ble det en TAF losje. :)
Da lunchen var vel fortært dro vi (minus Atle Renå Reitan som ble kjørt til togstasjonen i Östersund, siden han var blitt såpass syk at han fant ut at det var tryggest å returnere) videre til turstien som er lagt i
utkant av krateret. Det var meningen at vi skulle få en guide med oss, men dessverre kom det ting i veien
som gjorde at vi måtte ta turen uten guide. Det var ikke noe problem ettersom det var satt opp informasjonsplakater på 13 punkter langs stia.
Det må ha vært enorme krefter som ble utløst da meteoritten traff jorden. Fra krateret ble granitt kastet
opp og la seg i en ca 2 km bred sone rundt kraterkanten. Denne sonen er mellom 10 og 50 meter tykk. Så
her er det snakk om enorme masser. I et grustak nær golfbanen kunne vi med selvsyn se hvordan eldre
geologiske lag hadde lagt seg over yngre lag på grunn av kreftene fra smellen.

2

http://www.globalstarregistry.com
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Tid for lunsj: Familien Jacobsson og Tom Reidar ved venstre bord og Birger + Arnold ved det høyre.
Da krateret ble dannet på ca 500 meters dyp i det daværende havet, regner man med at omkring 40 km3
ble sopt bort av meteoritten. En spesiell bergart, Tandsbybreksjen, ble dannet i sammenstøtet og finnes
bare der. Tom Reidar sikret seg en klump. Det finnes også fossiler fra dyrelivet for 455 millioner år siden,
bl.a. trilobitter3, cystoider4, brachiopoder5, ostracoder6 og ortoceras7. Denne tidsepoken kalles Ordovicium.

Taf’ere på fossiljakt!
Mot slutten av turen ble det en lengre stans, da flere av TAF’erne ble rene hobbygeologer og gikk løs på
en liten bergnabb full av fossiler! I mangel på en hammer ble alt av løse steiner brukt da de gikk løs på

3

http://en.wikipedia.org/wiki/Trilobite
http:://en.wikipedia.org/wiki/Cystoids
5
http://en.wikipeida.org/wiki/Brachiopod
6
http://en.wikipedia.org/wiki/Ostracod
7
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthocerida
4
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berget. Innsatsen ble også belønnet med et par fossiler, foruten en levende frosk (Kermit the frog?) som
ble hjulpet bort fra området slik at den ikke skulle bli tråkket flat av de overivrige hobbygeologene.

Tom Reidar og Birger lager solfilter til 10tommeren.

Tilbake på vandrerhjemmet gikk Birger og Tom Reidar i gang med å lage et solfilter til Tom Reidars nye
Sky-Watcher Skyliner. Her ble ikke noe overlatt til tilfeldighetene og resultatet ble derfor svært bra.
Men uten mat og drikke duger selv ikke en TAF’er, så utpå ettermiddagen satte vi kursen i retning mot
Östersund, hvor vi fant ei sjappe som serverte pizza og annen god mat. Her fikk vi oss et bra måltid til en
rimelig penge kombinert med sosialt prat. På vei hjem var vi innom ei kveldsåpen sjappe og fikk handlet
litt annen mat (les: godteri til små og store barn) og drikke. Gråvær satte dessverre en effektiv stopper for
observasjoner, og følgelig ble lørdagskvelden for de fleste en heller makelig stund foran TV. Hva vi så
husker jeg ikke, så det kunne umulig ha vær noe spennende.

Søndag

Søndag var dagen for retur. Vi fikk igjen en solid og god frokost på vandrerhjemmet. Deretter pakket vi
sammen og satte kursen hjem mot Trondheim. Noen av oss stoppet ved Storlien og fikk handlet litt. For
mitt eget vedkommende var det stort sett bare for å kvitte meg med de svenske pengene jeg hadde tatt ut i
en minibank.
Det var som sagt kun 9 stykker med på turen – nesten skammelig få! Dette var Arnold Didriksen, Atle
Renå Reitan, Geir Jacobsson med familie (frue og to barn), Birger Andresen, Tom Reidar Henriksen og
artikkelforfatteren. Det var litt synd at det var så få som fant tid til å være med. Men for dem som valgte å
bli med var dette en svært hyggelig tur!
Jeg tok en god del bilder fra turen. Disse, samt en del andre bilder fra ymse TAF arrangement, kan beskues på:
http://www.dahl-stamnes.net/Foto/show.php?album=TAF
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Astronautens møte med barna
av Jørn Dahl-Stamnes
Den 22. september var Christer Fuglesang på besøk i Trondheim og holdt foredrag for barn på
hovedbiblioteket. Foredraget samlet over 100 nysgjerrige barn, samt noen få voksne - deriblant
undertegnede, som var der for å ta bilder og høre litt om hva Christer hadde å fortelle om sine
to turer opp med romfergen til den internasjonale romstasjonen ISS.

Christer startet med å fortelle litt om sin bakgrunn. Hans far kom fra Oslo og hans mor kom fra Sverige.
Så man kan derfor si at han er både halvt norsk og halvt svensk. Videre fortalte han om sin utdannelse
som gjorde at han ble forsker i fysikk og hvordan han nesten på slump fikk jobb som astronaut da ESA
søkte etter nye astronauter. Fra han søkte til han fikk jobben tok det 2 år. Hans første tur i rommet var i
2006.
Før de ivrige ungene slapp til med sine spørsmål, viste Christer en del bilder og filmer fra romfergen Discovery og fra rommet når de var på ISS. Det blir store tall for de mange fremmøtte ungene, men også for
de få voksne som var der. Å tenke på at en farkost på 2000 tonn skal opp i verdensrommet høres helt utrolig ut. Det samme blir det når han forteller at ved lift-off er det 50 millioner hestekrefter som slippes løs
for å få romfergen opp, noe som gjør at det rister veldig mye i romferga. Han trakk sammenligninger med
ristingen i en berg-og-dal-bane, som var ingen ting i forhold til ristingen i romferga.
En del av videoene var både informative og underholdene, bl.a. hvordan en svevende vannboble suger til
seg små svenske pepperkakebiter (på grunn av overflatespenningen) og så sluker han hele vannboblen
med kakebiter. Det var en del unger som rynket litt på nesen da Christer fortalte at vannet var urin som
var renset i en maskin på ISS.
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Christer viser bilde av romferga – før lift-off
Da Christer var ferdig med å fortelle litt om sine turer i verdensrommet, var det tid for ungene å slippe til
med sine spørsmål. Og det manglet ikke på spørsmål. Man kunne vel så vidt ane at noen hadde en aldri så
liten journalistspire i seg. Mange av spørsmålene var ganske gode, samt at det var ett og annet spørsmål
som gjorde at man dro litt på smilebåndet.
"- Hvordan trente du for å bli astronaut?"
"- Det finnes ingen astronaut-utdannelse på universitet. Men nesten alle astronauter har en form for utdannelse innen naturvitenskap eller tekniske fag på universitet eller høyskolenivå, og det er nesten en forutsetning for å bli astronaut. Senere blir du tatt til astronaut-trening og etter det kan du få dra ut i rommet."
"- Hvorfor ville du bli astronaut?"
"- Hvem vil ikke ut i verdensrommet? Jeg har alltid vært fascinert av verdensrommet. Jeg liker å reise og
jeg er interessert i forskning og det er mye forskning i rommet. Så det er veldig mye interessant ved det å
være astronaut."
"- Var du redd for at noe skulle gå galt?"
"- Nei, det var jeg ikke. Selv om risikoen er ganske stor så er man så vant å jobbe med systemene og man
har jobbet med dette så lenge at man føler seg ikke redd."
"- Hvordan er det oppe i rommet?"
"- En fantastisk opplevelse. Man flyter bare rundt, litt som å være i vann bare litt bedre. Det er jo derfor
man trener en del under vann på landjorda. Det er litt problematisk å sette i fra seg ting fordi tingene kan
begynne å sveve rundt. Det hender seg at ting forsvinner fra den plassen man la tingen i fra seg, og da er
det ikke alltid like enkelt å finne den igjen senere. Da kan det være lurt å sjekke der lufta blir sugd inn i
ventilasjonssystemet etter en dag eller så, for der kunne ting bli sittende fast mot luftinntaket."
"- Hvordan sov dere?"
"- Vi har soveposer som vi kan feste til en vegg, tak eller gulv. Soveposen er mest for å holde astronauten
på plass slik at man ikke begynner å sveve rundt i rommet."
"- Hvordan er det å gå på do?" (etterfulgt av latter fra barna)
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"- Ah... der kom spørsmålet jeg har ventet på. Det er det spørsmålet jeg alltid forventer å få, det bare gjelder at noen tør å spørre om det. Der har jeg en video som viser hvordan det er. Det var noen som spurte
om det var mye trening for å dra opp i rommet, og det er det. En av tingene man trener på er å gå på do.
Vi kaller det for Galaktisk pottetrening. I Houston har vi et treningssenter med en modell av en do og her
øver vi på å gå på do."
Videoen viste hvordan doen var bygd opp og prosedyren man måtte følge. Litt spesielt at det finnes et
videokamera nede i doen og en skjerm ved siden av som gjorde det enklere for astronauten å kontrollere
at man satt helt korrekt. Dette var viktig når man skulle gjøre stort.
"- Er det kaldt eller varmt i rommet?"
"- Inne i romstasjonen er temperaturen konstant. Men utenfor kan det bli både veldig varmt og kaldt. I
sola kan det bli opp mot 100 grader på utsiden, mens det i skyggen kan bli ned mot minus 100 grader.
Dette gir stor utfordring for materialene som brukes."
"- Vil du ut i rommet igjen?"
"- Ja, om jeg fikk sjansen til det så ville jeg nok dra ut igjen. Men det er flere andre som også skal opp og
siden det er begrenset hvor mange europeere som får komme opp, så blir det nok neppe noen ny sjanse for
meg. Det er mange andre som står i kø, så jeg er nesten pensjonert."
"- Fikk du problemer når dere skulle tilbake? Og fikk du dotter i ørene?"
"- Nei, vi hadde ingen tekniske problemer på vei tilbake. Vi får ikke dotter i ørene slik man får i fly. Fly
er ikke helt tette så der vil trykket falle noe på tur opp og øke på tur ned, men romfergen er helt tett så der
er trykket konstant og derfor får man ikke dotter i ørene."
"- Hva skjer med de to rakettene som faller av under oppskytningen?"
"- De har en fallskjerm slik at de faller rolig ned i Atlanterhavet og det er båter som henter dem slik at de
kan brukes om igjen. Hver rakett kan brukes opp til 10 ganger. Men den store tanken som blir med lengre
opp, brenner opp etter at den kobles fra"
"- Hvor lang tid tar det å reise til månen?"
"- Nå har nå ingen vært på månen på nesten 40 år. Apollo brukte ca 3 dager. Men om vi skulle sende folk
til månen på nytt så ville vi ha nyere raketter som kanskje går noe fortere, så det vil kanskje gå noe fortere."
"- Hvor mye koster det å reise opp i rommet?"
"- Jeg betalte ikke noe for å komme opp. Jeg fikk betalt for det siden det jo er jobben min. Russerne hadde
et par ledige plasser for noen år siden, og da solgte de plasser for ca 10 millioner dollar".
"- Hvilke planeter har du vært på?"
"- Jeg har kun vært på Jorden. Ingen mennesker har vært på noen andre planet enn Jorden. Vi har kun
sendt roboter til andre planeter og mennesker til Månen."
"- Hvordan er lufta oppe i romstasjonen?"
"- Luften er som her så vi slipper å bruke romdrakt eller masker. Men vi må tilføre oksygen hele tiden
siden vi mennesker bruker oksygen og produserer karbondioksid. Det finnes apparater som fjerner karbondioksid. Man blir dårlig og det er farlig om det blir for mye karbondioksid i lufta. Oksygen kan også
lages ved å spalte vann. Da blir oksygenet sluppet ut i lufta i romstasjonen og hydrogenet blir sluppet ut i
verdensrommet."
"- Hvorfor er du pensjonist når du ikke er så gammel?"
"- Det var et godt spørsmål. Offisielt sett er jeg ikke pensjonist. Fremdeles har jeg tittel som astronaut,
men jeg har fått mine flygninger og det finnes nye astronauter som er yngre enn meg som skal opp."
"- Hvor mye veier romdrakten?"
"- Den veier mellom 100 til 130 kg, men vi kjenner ikke tyngden når vi er oppe i rommet".
"- Kan man se den kinesiske mur fra romstasjonen?"
"- Nei, det er en myte at man kan se den fra romstasjonen. Har man en god kikkert så kan man nok se den.
En av de andre astronautene hadde med seg et godt kamera og tok bilder av bl.a. pyramidene. De vistes
bra på bildene. Det man ser av menneskelig aktivitet fra rommet er kunstige sjøer pga. dammer og lys fra
storbyene om natta."
Her viste Christer en serie med fine bilder av hva man kunne se på Jorden fra romstasjonen. Det meste
man ser er blått og hvitt, men også litt grønt og rødt. Det kommer jo av at det er mest hav på jorden, og en
god del snødekte områder. Men utover det ser man jo godt ørkener som røde partier og store grønne skoger.

Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2010

17

Det var en aldri så liten tankevekker når Christer sa at fra rommet ser man ikke grensene mellom landene,
alt man så var en stor jord.
Et av bildene var ganske spesielt. Det viser jorden med rommet som en svart bakgrunn med en tynn overgang som er atmosfæren. I tillegg kunne man se et lyssterkt objekt som var Venus.

Christer viser et bilde av Jorden med Venus i bakgrunnen
"- Hvor nært kom du stjernene?"
"- Det finnes jo milliarder av stjerner i vårt nærområde i universet - vår galakse, men selv om man dro
opp i rommet så er forskjellen i avstand helt ubetydelig i forhold til å være på bakken. Den nærmeste
stjernen er jo Sola."
"- Hvorfor er dere vektløse i verdensrommet?"
"- Det var et veldig bra spørsmål. På Jorden har vi tyngekraften som trekker oss ned. Ute i verdensrommet
har vi fremdeles tyngekraft, men den er noe lavere. Men fordi vi har høy fart fremover så faller ikke romstasjonen ned mot bakken, den blir bøyd av og bevegelsen blir sirkulær. Det blir omtrent som å ha en ball
i et tau og slynge den rundt. Den forsvinner ikke men vil gå rundt i en bane rundt deg. Dette er kanskje litt
vanskelig å forstå."
"- Finnes det romvesener?"
"- Det vet vi ikke, men jeg tror det finnes liv andre steder i rommet. Men hvor det finnes og hva slags type
liv vet vi ikke. Kanskje finnes det bakterier på Mars? Men om vi tenker oss sivilisasjoner som oss, så tror
jeg at de er så få og så langt unna at vi aldri får noen kontakt med dem."
"- Merker dere hastigheten i rommet?"
"- Nei, det merker vi ikke. Vi beveger oss like fort som romstasjonen, også når vi er utenfor romstasjonen."
"- Hvorfor har ingen vært på Månen på 40 år?"
"- Det er nok både et politisk og økonomisk spørsmål. En av grunnene til at amerikanerne sendte mennesker til månen, var jo kappløpet mellom USA og Sovjetunionen. Sovjet var jo først til å få et levende vesen
og et menneske i bane rundt Jorden. Så derfor ville USA bli først med å lande et menneske på Månen. Når
det var gjort så var hovedgrunnen til å sende folk til Månen å forske på bl.a. Månens geologi."
"- Hvor mange år må du trene før du kan dra ut i rommet?"
"- Når man først er blitt tatt ut for å bli astronaut, har man en grunntrening på ca 2 år. Da er man kvalifisert for å bli en person i et team. Så begynner teamtreningen som tar ca 1 år. Skal man opp til romstasjo-
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nen og være der i lang tid tar treningen ca ett halvt år. Minimum tar det 3 år og det finnes ingen maksimumstid for treningen."
Hele seansen var ment å vare i en time, men det var mange vitebegjærlige unger så det gikk på overtid før
det ble satt sluttstrek. Tror nok at Christer kunne ha svart på spørsmål i timevis om det hadde vært anledning til det.
Til slutt fikk Christer en gave som var en tegneserie laget av Trondheimstegneren Mats Eriksen. Denne
tok utgangspunkt i at ESA var på jakt etter norske astronauter.

Mer om Christer Fuglesang: http://no.wikipedia.no/wiki/Christer_Fuglesang
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Blinkskudd
Per-Jonny Bremseth har tegnet Jupiter og
Uranus slik de så ut i hans 10x50 prismekikkert 25. september. En nesten full måne
stod like ved, men ellers var det rolige forhold. To måner kunne sees like ved Jupiter.
Uranus står over mot NØ (kl.10) for kjempeplaneten.

Kometen 103P Hartley 2 (nede til venstre) og Dobbelthopen i Perseus (oppe til høyre).
Fotografert av Birger Andresen og Erlend Langsrud kl 01:00 natt til 9. oktober 2010 fra Hjerkinn.
Kamera: SBIG ST10-XME. Teleskop: Takahashi FSQ-106ED (Brennvidde: 530mm, F/5)
Montering: Vixen Sphinx SXD, Uguidet. Eksponeringstider i sekunder: LRGB =(60:30:30:30)
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Rosettetåken i Enhjørningen
Av Birger Andresen
Rosettetåken i Monoceros (Enhjørningen), R.A. 06t 33m 45s og Dekl. +04° 59′ 54″, ble oppdaget av John
Flamsteed omkring 1690. Den er en emisjonståke med utstrekning på ca. 1,3 grader på himmelen og en
total lysstyrke på 9,0 mag. Fullmånen har til sammenligning en utstrekning på ca. 1/2 grad. De ulike delene av tåken har fått hvert sitt nummer i NGC katalogen; 2237, 2238, 2239 og 2246.
Inne i tåken finner vi en åpen stjernehop, NGC 2244, med ca. 100 stjerner og total lysstyrke 4.8 mag. Den
sterkeste stjernen har en lysstyrke på 5.8 mag. Stjernehopen består av unge stjerner som er dannet fra
gasståken.

Den åpne stjernehopen NGC 2244 i
Enhjørningen (Monoceros) slik den
fort kan se ut med bare øyet i et teleskop hvis himmelen ikke er mørk nok
til å vise strålingen fra hydrogengassen. Stjernene i hopen er synlige
også på bildet på neste side. Foto fra
Internett.

Det er strålingen fra de sterkeste av disse stjernene som får tåken til å lyse ved å slå løs elektroner fra
atomene i gassen når disse absorberer energi. Energien sendes straks ut igjen (emitteres), og da fortrinnsvis i hydrogen-alfa (Hα) bølgelengden til hydrogen som dominerer i tåken. Denne strålingen har en dyp
rødfarge som vårt øye er lite følsomt for. Tåken krever derfor svært mørk himmel for å kunne ses ved direkte observasjon. Det er en fordel med kikkerter som har stort synsfelt siden objektet er så stort og siden
lysstyrken er så lav pr. flateenhet. Tåken er derimot et meget lett objekt å fotografere siden kameraer er
følsomme for Hα-stråling, spesielt en del astrokameraer som er laget for å ha høy følsomhet nettopp i Hα.
Stjernedannelsen fortsetter fremdeles i Rosettetåkens tetteste deler, mens strålingen fra stjernene i midten
allerede har "blåst" vekk gassen i sentrum slik at det ser ut som om tåken har et hull i midten.
Målinger gjort med røntgeninstrumentene på Chandra romsonden i 2001 avslørte svært varme, unge stjerner i kjernen av tåken. Disse har varmet opp gassen i tåken til ca. 6 millioner grader, hvilket gjør at gassen
også sender ut betydelige mengder røntgenstråling.
Avstanden til Rosettetåken antas å være ca. 5200 lysår selv om estimatene varierer avhengig av kildene.
Med denne avstanden har tåken en faktisk diameter på ca. 130 lysår. Tåkens totale masse er estimert til
omkring 10 000 solmasser. Dette gjør den til en av de mer massive diffuse tåkene i Melkeveien. Rosettetåken er en del av et enormt gasskompleks i Enhjørning-området.
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Rosettetåken fotografert med SBIG ST-10XME CCD kamera av Erlend Rønnekleiv og Erlend Langsrud
med min Takahashi FSQ 106ED f/5 refraktor på Vixen Sphinx SXD montering fra Bratsberg i november
2009. Bildet er satt sammen av 4 eksponeringer med Astrodon Hα-filter, hver med ca. 45 sekunders eksponeringstid. Forholdene var middels gode. Billedbehandling: Erlend Rønnekleiv.
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Nyheter
EPOXI fotograferer kometen Hartley 2 på kloss hold
Kilde: forskning.no, tv2.no og NASA

I 2005 fikk Epoxi-sonden inn en fulltreffer på kometen Tempel. Nå har den tatt nærbilder av kometen
Hartley 2.
De siste ukene har kometen Hartley 2 vært synlig som en svak blålig flekk på nattehimmelen. Den er vrien å få øye på uten kikkert, og få har sett den. NASA ville ha en skikkelig kikk, og sendte romsonden
EPOXI opp for å ta bilder.
Hartley 2 er bare omkring 8 kilometer stor, så EPOXI måtte tett på kometen. Bildene er tatt på bare 700
kilometers avstand.
Bildene viser at Hartley 2 har form som en peanøtt, glatt og tynn på midten og tykkere på endene.
Endene er grove, og astronomene tror det skyldes at det blåser ut gass her.
“Romsonde-bildene av kometen Hartley-2 kommer til å prege vår oppfatning i mange år framover av
hvordan kometer ser ut på nært hold. Aldri har vi sett en komet slik. Massevis av ”geysirer” som blåser ut
damp og støv, og dermed bidrar til kometens fine hale,” sier avdelingsdirektør Terje Wahl i Norsk Romsenter.
Sonden EPOXI ble skutt opp i januar 2005, og er best kjent for eksperimentet Deep Impact. Sonden ble
dirigert mot kometen Tempel, og den 4. juli 2005 skjøt sonden et instrument inn i kometen.
Målet var å analysere støvet som ble slynget ut etter fulltrefferen, for å lære mer om hvordan kometer er
bygget opp. Siden har EPOXI brukt teleskopet sitt til å kikke nøyere på flere kometer og asteroider.
Eivind Wahl
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Mystiske gigantbobler oppdaget i Melkeveien
Kilde: forskning.no og NASA

Enorme bobler i galaksen vår sender ut gammastråler og kan være levninger etter et digert sort hull.
“Vi har oppdaga to bobler som sender ut gammastråler, hver på 25 000 lysår. Vi forstår ikke helt hvor de
kommer fra.”
Sånn beskriver astronom Doug Finkbeiner NASA-teleskopet Fermi Gamma-ray Space Telescopes siste
funn.
Gammaboblene møtes i sentrum av Melkeveien, og strekker seg over mer enn halvparten av den synlige
himmelen, fra Jomfruen til Tranen.
Den mystiske strukturen ble oppdaga da Finkbeiner og hans kolleger analyserte data fra Fermis Large
Area Telescope (LAT). Dette instrumentet er i følge NASA den mest sensitive gammastråle-detektoren
som noen sinne er skutt opp i rommet.
Gammastråling er elektromagnetisk stråling i det mest høyenergetiske frekvensområdet. Strålinga har høy
frekvens og energi, og kort bølgelengde.
"Gammastråletåka" som ligger over hele himmelen er sannsynligvis en av grunnene til at akkurat disse
boblene ikke er oppdaga før. Denne tåka er et resultat av partikler som treffer på lys og interstellar gass
med tilnærmet lysets hastighet.
Forskerne har nå klart å isolere tåka vekk for på den måten å oppdage den nye, og langt mer høyenergetiske, strukturen.
Hvordan boblene ble danna, er det foreløpig ingen som vet. Formen, og de skarpt definerte avgrensningene, tyder på at de er et resultat av en voldsom og relativt kortvarig utløsning av energi.
Én av teoriene er at de kommer av partikkelstråling fra et supermassivt sort hull i sentrum av Melkeveien.
En annen er at boblene ble skapt som et resultat av en stjernedannelse for millioner av år siden.
“Uansett hva som har skapt disse boblene, er energikilden knytta til mange av de store spørsmålene i astrofysikk,” sier David Spergel som er forsker ved Princeton University.
Eivind Wahl
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Planet fra annen galakse oppdaget i Melkeveien
Kilde: ESO sine hjemmesider
I løpet av de siste 15 årene har astronomene
oppdaget nesten 500 planeter rundt stjerner i
vårt kosmiske nabolag, men ingen planetfunn
utenfor Melkeveien er så langt bekreftet. Nå
har imidlertid en planet med minst 1,25 ganger
Jupiters masse blitt oppdaget rundt en stjerne
av ekstragalaktisk opphav, selv om stjernen nå
befinner seg i vår egen galakse. Den er del av
den såkalte Helmi-strømmen – en gruppe
stjerner som opprinnelig tilhørte en
dverggalakse som ble revet i stykker av vår
egen galakses tyngdekrefter for seks til ni
milliarder år siden.
Stjernen og planeten ble observert av en europeisk forskergruppe ved hjelp av MPG/ESOs 2,2-meters teleskop ved ESOs La Silla-observatorium i Chile. Den jupiterlignende planeten er spesielt unik fordi den
går i bane rundt en stjerne som nærmer seg slutten av sitt liv og som kan være i ferd med å sluke den.
Oppdagelsen gir spennende hint om skjebnen til vårt eget planetsystem i den fjerne framtid.
"Denne oppdagelsen er utrolig interessant," sier Rainer Klement fra Max-Planck-Institut für Astronomie
(MPIA). Han hadde ansvaret for å velge hvilke stjerner som skulle undersøkes. "For første gang har astronomer klart å finne et planetsystem i en stjernestrøm av ekstragalaktisk opprinnelse. På grunn av de
enorme avstandene har man i dag ingen bekreftede planetfunn i andre galakser. Men denne kosmiske galaksesammensmeltningen har brakt en ekstragalaktisk planet innen rekkevidde."
Moderstjernen kalles HIP 13044 og ligger om lag 2000 lysår fra Jorda, i stjernebildet Ovnen (Fornax) på
den sørlige himmelhalvkule. Astronomene oppdaget planeten, kalt HIP 13044 b, ved å registrere stjernens
ørlille fram-og-tilbake-bevegelse, forårsaket av gravitasjonstiltrekningen fra planeten. De presise observasjonene ble gjort med høyoppløsningsspektrografen montert på 2,2-metersteleskopet.
HIP 13044 b er en av få kjente eksoplaneter som man vet har overlevd moderstjernens rød kjempestadium – perioden i en stjernes livsløp da den utvider seg kraftig etter å ha brukt opp hydrogenbrenselet i
kjerneområdet. Stjernen har nå trukket seg sammen igjen og brenner helium i kjernen. "Oppdagelsen er
spesielt spennende med tanke på vårt eget planetsystems fjerne framtid. Sola ventes nemlig også å bli en
rød kjempestjerne om ca. fem milliarder år." sier lederen av studien, Johny Setiawan (også fra MPIA).
Planeten går i en elliptisk bane, og nærmeste punkt er mindre enn én stjernediameter fra stjernens overflate (det tilsvarer 0,055 ganger avstanden mellom Sola og Jorda). Et omløp tar fattige 16,2 dager. Setiawan
og hans kollegaer tror at planetens bane var mye større i starten, men at den bevegde seg innover i løpet
av moderstjernens rød kjempe-fase.
Eventuelle andre planeter tettere på stjernen ville neppe overlevd. "Stjernen roterer forholdsvis hurtig til å
være en horisontalgrens-stjerne," sier Setiawan. "En mulig forklaring på dette er at HIP 13044 slukte sine
indre planeter under rød kjempe-fasen, noe som ville øke stjernens rotasjonshastighet."
Stjernen og dens egenskaper er dessuten interessant når det gjelder spørsmålet om hvordan kjempeplaneter dannes. Stjernen ser nemlig ut til å ha svært få grunnstoffer tyngre enn hydrogen og helium – færre
enn noen annen kjent stjerne med planeter rundt seg. "Det er en utfordring for de gjeldende teorier for
planetdannelse å skulle forklare hvordan en slik stjerne, som knapt inneholder noen tyngre grunnstoffer,
kan ha dannet planeter. Planeter rundt slike stjerner dannes sannsynligvis på andre måter enn de som kretser om stjerner med høyere innhold av tunge elementer." avslutter forskeren.
Terje Bjerkgård
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Om tid og rom i fysikken – del 6: Svarte hull
av Jan Myrheim
Det går ikke an å skrive om den generelle relativitetsteorien uten å nevne svarte hull.
Som nevnt i forrige artikkel, har lyset som vi observerer fra en hvit dverg, fått redusert frekvensen, dvs.
antallet svingninger pr. sekund, med en titusendel, på grunn av gravitasjonsrødforskyvingen. Nøytronstjerner er enda mye mer kompakte enn hvite dverger, og da er det fullt mulig at gravitasjonsrødforskyvingen kan nærme seg 100 %. Når gravitasjonsrødforskyvingen blir eksakt 100 %, så er det ingenting igjen av lyset, og vi har et svart hull. Ingenting slipper vekk fra et svart hull, ikke engang lyset, fordi
gravitasjonsfeltet er så sterkt. Svarte hull er for øvrig en teoretisk mulighet også i Newtons gravitasjonsteori, som John Michell og Pierre Simon de Laplace spekulerte over for to hundreår siden.
Etter det vi vet om Sola og om stjerner i sin alminnelighet, kommer Sola til å kollapse til en hvit dverg
etter at den er utbrent. Men det finnes en teoretisk øvre grense for massen til hvite dverger, som kalles
Chandrasekhar-massen, og som er 1,4 ganger solmassen. En stjerne som er mer massiv enn det, må enten
eksplodere og kaste av seg noe masse, slik at det som blir igjen, blir til en hvit dverg, eller også må den
kollapse forbi det stadiet der den ville være en hvit dverg. Neste mulighet er da at den ender opp som en
nøytronstjerne.
Det finnes imidlertid også en teoretisk øvre grense for massen til en nøytronstjerne, som er kanskje 3 solmasser. Alle stjerner som er mer massive enn det, og som ikke lykkes i å kvitte seg med overskuddsmassen, er dømt til å ende opp som svarte hull, i følge teorien. Siden massive stjerner er ganske tallrike, og
siden de brenner ut “fort”, i løpet av kanskje 100 millioner år eller enda mindre, burde det finnes ganske
mange svarte hull ute i Universet.

Diagrammet viser livssyklus og endelikt til stjerner med forskjellig utgangsmasse fra en gass og støvsky.
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Det eksisterer flere utbredte vrangforestillinger om svarte hull. En av dem er at svarte hull ikke lar seg
observere, fordi de altså er svarte. At en ser ingenting, beviser jo ikke at en ser et svart hull! Men som sagt
blir gravitasjonsfeltet igjen, selv om en stjerne skulle kollapse til et svart hull, og dersom det finnes andre
stjerner i nærheten, kan virkningen av gravitasjonsfeltet fra det svarte hullet observeres.
Dessuten er et svart hull ikke alltid så svart. Dersom det faller gass ned i det, for eksempel, så varmes gassen så mye opp at den sender ut kraftig stråling før den faller ned i hullet. Denne strålingen kan observeres, og kan være ganske karakteristisk for et svart hull. Å dumpe stoff ned i et svart hull er den mest effektive mekanismen som er kjent for å omdanne materie til elektromagnetisk stråling. Sola er i stand til å
omdanne kanskje en promille av sin egen masse til stråling, mens et svart hull teoretisk kan omdanne så
mye som 20 % av den massen som faller ned i det.
Ting som ligner på svarte hull observeres i flere astronomiske sammenhenger. I noen dobbeltstjernesystem tyder mye på at den ene komponenten er et svart hull. Trolig finnes det ett eller flere svarte hull i
sentrum av noen galakser, kanskje til og med i sentrum av alle galakser, inkludert Melkeveien. Ingen har
noen bedre teori for kvasarene, som er “fyrtårn” langt ute i Universet, enn at de er svarte hull.
En annen vrangforestilling er at et svart hull er så glupsk at det sluker opp alt som kommer i nærheten.
Det er ikke helt korrekt, for selv om en skulle være så uheldig å falle innover i retning av et svart hull, så
faller en ikke inn i det uten at en treffer rett på det. Hvis en bommer litt, så fortsetter en bare forbi hullet
og utover igjen. Gravitasjonsfeltet fra et svart hull med samme masse som Sola, for eksempel, ser nøyaktig likedan ut på avstand som feltet fra Sola. Det er mye større fare for at Jorda faller inn i Sola slik den
er, enn det ville være dersom Sola plutselig ble til et svart hull.
En tredje vrangforestilling er at et svart hull nødvendigvis må være svært kompakt. Hvor kompakt et svart
hull er, avhenger av massen. Et svart hull med samme masse som Jorda ville ha en radius på 8,9mm, det
ville altså la seg putte i en bukselomme. Et svart hull med samme masse som Sola ville ha en radius på 3
km, og ville også være svært kompakt. Men teoretisk sett er det mulig å lage et svart hull uten å komprimere vanlig materie i det hele tatt, det er bare spørsmål om å samle tilstrekkelig mye av den. Om en for
eksempel kunne samle en vanndråpe som var stor nok til å inneholde hele banen til planeten Mars, og litt
til, så ville resultatet bli et svart hull.
Svarte hull byr på mange teoretiske utfordringer. For eksempel kan Einsteins gravitasjonsteori stort sett
klare seg uten å blande inn kvanteteorien. Men når en tar for seg svarte hull, kommer en ikke utenom
kvanteteorien, fordi en har å gjøre med ekstremt sterke gravitasjonsfelt. Derfor blir en ikke ferdig med
teorien for svarte hull før en har løst problemet med å kvantisere gravitasjonsteorien.
Den største utfordringen for våre forestillinger om tid og rom er at en stjerne som kollapser til et svart
hull, må ende opp i en singularitet, der all materien pakkes sammen i et matematisk punkt. Dette sluttresultatet er uunngåelig, og hele kollapsen til et punkt skjer i løpet av en endelig tid, dersom en tar Einsteins
gravitasjonsteori helt bokstavelig. En singularitet er en vederstyggelighet, for “der tar tiden slutt”, som
Stephen Hawking sier. Ligningene som beskriver fysikken, bryter sammen der, og kausaliteten, som er
selve grunnlaget for at det eksisterer fysiske lover, bryter også sammen.
Heldigvis, sier noen, er singulariteten inne i et svart hull ikke synlig for omverdenen, fordi ingen informasjon av noe slag slipper ut av hullet. Men andre ser dette som en mager trøst, og mener at vi må modifisere Einsteins teori for å unngå at feltligningene har singulære løsninger. Kanskje er det ikke noe annet som
trengs enn at vi kan forstå hvilke konsekvenser kvanteteorien har under slike ekstreme forhold.
Inntil videre må vi bare erkjenne at her går grensen for våre kunnskaper om fysikk.
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Du vet du er en astronerd når...
av Jørn Dahl-Stamnes
(etter en artikkel i Sky & Telescope)
De fleste har en eller annen form for hobby eller interesse som de er svært opptatt av (og noen har kanskje
flere). Noen samler frimerker og bruker mye tid på å se på samlingen, andre liker å tilbringe mye tid på
golfbanen mens andre igjen liker å stå ute på mørke og ofte kalde høst- og vinterkvelder for å titte på
stjernehimmelen.
De aller fleste vet vel kanskje å begrense sin aktivitet slik at det ikke går alt for mye ut over andre ting.
Man skal jo tross alt ta hensyn til jobb, familie og andre aktiviteter. Men for noen få så kan interessen ta
så mye tid at man lett kan bli karakterisert som en nerd.
For noen hobbyastronomer er et teleskop et teleskop. Men det finnes også astronerder som lider av "teleskopmisunnelse" – de lengter, kanskje i det skjulte, etter større og større teleskop og mer avansert utstyr
som bedre montering, astrokamera og bedre okularer. Og med mer, større og bedre utstyr stiger ofte utgiftene tilsvarene – nemlig til astronomiske nivå.
Faren er da at hobbyen kan ta helt styringen med livet ditt og du blir det man kan kalle en astroholiker,
noe som kan være ganske plagsom for omgivelsene. Du kan ganske enkelt ikke la være å dra ut og observere stjernehimmelen når det er antydning til klarvær og du bruker mye tid på på å lese astro-blader for å
se om det har kommet noe nytt av utstyr som du bare må ha.
Men når er du en nerd og hva kjennetegner en nerd? Dette er ment som en heller uhøytidelig, ja nærmest
en humoristisk beskrivelse av en astronerd, selv om enkelte kanskje vil mene at beskrivelsen under er
høyst reell.
Du vet du er en astronerd når:
• du har mer enn ett teleskop.
• den viktigste pyntegjenstanden i stua di er et teleskop.
• bildene på stueveggen er av planeter og deep sky objekter fremfor familiemedlemmer.
• det viktigste kriteriet ved kjøp av ny bil er om det er plass for teleskopene dine i den.
• et av teleskopene dine er mer verdt enn bilen din.
• kupelyset i bilen din er erstattet med et rødt lys.
• noen spør deg om hva du ønsker deg i bursdagsgave og du svarer "et nytt okular".
• kjeledyrene dine har navn etter kratrene på månen.
• du ber noen på date for å kjøre en tur til et mørkt område for å se på stjernene... og dere faktisk
ser på stjernene.
• lange perioder med gråvær gjør deg mer og mer frustrert og irritert over at du ikke får observert
stjernehimmelen.
• du takker nei til å delta på nyttårsfest med vennene dine fordi det er klarvær den kvelden.

Kanskje du har flere morsomme forslag? Send dine forslag til astronerd@dahl-stamnes.net. Vi kommer
forhåpentligvis tilbake med en oppdatert liste i en senere utgave av Corona.
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Stjernehimmelen Desember 2010 - Mars 2011
av Terje Bjerkgård

Generelt

Det er vintersolverv 22. desember kl. 00:39. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med
kortest daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 10.02 og går ned allerede kl. 14.32. Ved Steinbukkens
vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv.
Det er vårjevndøgn 21. mars kl. 00:21. 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.
21. mars kalles «det offisielle vårjevndøgn». Det er denne datoen som er utgangspunkt for når påsken
kommer i ulike år: Første påskedag er første søndag etter første fullmåne på eller etter 21. mars. Det er
imidlertid ikke den virkelige Månens bevegelse som bestemmer påskedatoen, men en tenkt ”middelmåne”
som beveger seg med helt jevn hastighet og ikke har det noe uregelmessige bevegelsesforløpet som Månen virkelig har. I år blir da første påskedag 24. april siden første fullmåne etter 21. mars er 18. april.
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 27. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl. 03.

Formørkelser

En total måneformørkelse inntreffer 21. Desember. Den totale fase innledes kl. 08.40, formørkelsen er
maksimal kl. 09.18 og den totale fasen avsluttes kl. 09.55. Dessverre er Månen bare 3 grader over horisonten når formørkelsen er maksimal, så for å se dette må du ha absolutt fri horisont mot nordvest. Det er
også lys himmel under hele formørkelsen og Sola står opp kl. 10.01, bare 6 minutter etter at totaliteten er
over. For oss som bor i Trondheim vil Månen da stå over Fosen, så de som bor på Byåsen, eller enda bedre, drar opp på Gråkallen, har en mulighet til å se dette.
Det er en dyp, partiell solformørkelse 4. Januar (84 % av Sola dekket). Dessverre er bare siste del av
formørkelsen synlig fra Trondheim og den krever helt fri horisont mot sørøst. I det Sola står opp kl. 09.57
er den ca. 70 % dekket. Den partielle fasen avsluttes kl. 10.58 og da er Sola bare litt over 2 grader over
horisonten. Så for å se denne formørkelsen bør en dra opp på en fjelltopp med fri utsikt over havet.

Planetene

Merkur er morgenstjerne i desember og januar og kan sees lavt over horisonten rett før soloppgang. Dette krever nok et lite teleskop eller en større prismekikkert. Den er ikke synlig uten kikkert på grunn av den
lyse himmelen. Merkur er i øvre konjunksjon 25. februar og blir deretter aftenstjerne. Den når største østlige elongasjon (vinkelavstand) 23. mars og vil være godt synlig en uke før og etter dette. Det anbefales å
bruke en prismekikkert og ”sveipemetoden” (se forrige Corona) for å finne den først. Ta deretter ned kikkerten og se etter den med øyene. 15. mars er for øvrig Jupiter bare 2 grader sør for Merkur.
Venus er lett synlig på morgenhimmelen i hele desember og januar. Den når største vestlige elongasjon 8.
januar. Med et lite teleskop viser planeten lett fasen. Utover i februar og mars ligger ekliptikken veldig
flatt på morgenen, så Venus forsvinner da i sollyset.
Mars er ikke synlig i denne perioden.
Jupiter har vært høstens høydepunkt når det gjelder planeter. Den går nå ned stadig tidligere på natten og
ved årets slutt går planeten ned før midnatt. Da er for øvrig Uranus bare en halv grad nord for Jupiter.
1. februar går Jupiter ned før kl. 22 og 1. mars allerede kl. 20.30.
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Saturn står ved årsskiftet opp vel en time etter midnatt og står stadig tidligere opp i øst utover i perioden.
Ringplaneten befinner seg da i stjernebildet Jomfruen omtrent midtveis mellom stjernen γ Virginis (grenpunktet i den sentrale Y-en i stjernebildet) og lyssterke Spica (α Virginis). Den beveger seg etter hvert
noe vestover (retrograd) i stjernebildet og nærmere γ Virginis før den snur og går østover igjen. Den er i
opposisjon (nærmest oss) 4. april og er da knapt 30º over horisonten en time etter midnatt. Planetens ekvatorialdiameter er ved opposisjon 19.2”, mens ringene har en utstrekning på 43,6 x 6,6”. Ringene er tydelig mer åpne enn de var sist vår og gapet i ringene (Cassinis deling) er synlig med litt større teleskoper
ved gode forhold. Saturns måner kan også være et godt mål å prøve seg på. De fem månene Titan, Iapetus, Rhea, Dione og Tethys er alle synlig i et 20 cm teleskop ved gode forhold. I mange tidsskrifter er det
diagrammer for hvor de forskjellige månene står i forhold til planeten på et gitt tidspunkt. Du kan også
bruke et stjerneprogram for PC dersom du har.
Uranus står meget nær Jupiter i perioden og har således samme synlighet. Spesielt nær hverandre er planetene siste uka av desember, da de er bare drøyt en ½ grad fra hverandre.
Neptun går ned tidlig på kvelden i desember og står så lavt at den er ikke spesielt interessant å observere
nå. Det er bedre å vente til neste høst.

Asteroider

Asteroider eller småplaneter kan vi kun observere som lysende punkter som flytter seg mellom stjernene.
De er alt for små til at en kan se noen utstrekning på dem. Likevel er det artig å ha sett noen av dem. En
rekke asteroider står fint til i denne perioden. De som er sterkere enn 10 mag. er listet opp i tabellen under, samt hvor de befinner seg på himmelen 1. januar og 15. februar. Dataene er fra Skymap Pro. Det kan
ellers anbefales å se http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Bright/ som viser posisjon pr. dag og
tidspunkt for opposisjon.
En trenger et godt stjernekart/stjerneprogram for å kunne skille asteroidene fra stjerner og for sikker identifikasjon bør en observere med noen dagers mellomrom og da aller helst lage skisser. Stjernekart kan
også lages på forespørsel av redaktøren og sendes pr. epost.
Navn
3 Juno
6 Hebe
7 Iris
16 Psyche
20 Massalia
23 Thalia
44 Nysa

Lysstyrke
10.0-9.4 mag
9.5-10.0 mag
8.3- 8.5 mag
9.9-10.9 mag
9.6-10.4 mag
9.6-9.5 mag
9.8-9.0 mag

Stjernebilde 1. januar og 15. februar
Virgo-Leo
Cetus-Cetus
Cancer-Gemini
Taurus-Taurus
Virgo-Virgo
Lynx-Lynx
Leo-Leo

Kan observeres
januar-april
desember-februar
desember-april
desember-april
februar-april
desember-april
desember-april

Meteorsvermer

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. 12.00 på dagen den 14. desember. Ifølge IMO kan det også bli bra
aktivitet natten før maksimum, så det anbefales derfor å stå opp tidlig den morgenen og få med seg et
himmelsk fyrverkeri! Radianten er like over de to sterke stjernene Castor og Pollux i Tvillingene og står
høyt i nordvest tidlig på morgenen. Radianten står for øvrig høyt på himmelen hele natten og Månen
(halvmåne) går ned like etter midnatt.
Kvadrantidene er også en av de aller flotteste meteorsvermene med en ideell timerate (ZHR) på rundt
120. Radianten (utstrålingspunktet) er mellom Karlsvogna og Dragen (Draco), så det står svært ideelt til
for oss. Maksimum er 4. januar, sannsynligvis rundt kl. 01 på natten norsk tid. Maksimum er vanligvis
smalt, men i 2009 var det et bredt maksimum med ZHR over 100 i nesten 12 timer. Det er nymåne, så det
er svært gode forhold i år.
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