


 

 

 

 

                 Redaktørens ord

 
Den langstrakte galaksen M108 

Så er høsten kommet og observa-
sjonssesongen i gang igjen! Det er 
absolutt på tide å se over teleskop- 
utstyret og gjøre det klart. Jeg gjentar 
gjerne at høsten er den beste tiden for 
å observere stjernehimmelen. Det er 
som regel ikke for kaldt og himmelen 
er mørk så lenge det ikke er kommet 
snø. Ofte er himmelen også mest 
transparent på høsten og gjerne like 
etter at det har vært uvær. Imidlertid er 
det dessverre ofte dårlig vær så det 
gjelder å utnytte de nettene det er 
observasjonsforhold. Da er det veldig 
fornuftig på forhånd å ha planlagt 
observasjonsøkta. Da kan en også 
glede seg på forhånd.  

I bladet denne gang er det tips til 
mange fine objekter som kan observe-
res i Sommertriangelet (for oss kunne 
det kanskje kalles høst-triangelet?). 
Det er også tips til noen objekter i 
stjernebildet Store Bjørn (med Karls-
vognen) i DeepSky hjørnet. Dette kan 
jo være noen utgangspunkter å gå ut 
fra.  

I dette nummeret er det ellers fyl-
dig dekning av Venuspassasjen den 6. 

juni. Redaktøren vil gjerne takke for 
de mange, fine bidragene i form av 
både bilder og tekst i så måte! Dess-
verre var ikke været helt på vår side, 
men mange fikk likevel sett denne 
sjeldne begivenheten. Undertegnede 
var sammen med 2-300 andre samlet 
på grusbanen ved Dragvoll og det var 
riktig artig å være der, selv om det 
altså tok en del timer før vi fikk sett 
Sola og Venus.  

For de som ikke fikk sett denne 
passasjen, kan vi se fram til en Mer-
kur-passasje om fire år (9. mai 2016) 
som et lite plaster på såret. Neste 
Venus passasje er dessverre ikke før 
11. desember 2117 (og den er ikke 
synlig fra Norge). 

Ellers er det en stor glede å se at 
Per-Jonny Bremseth endelig er pre-
sentert i medlemsgalleriet. Han er en 
ekte astroentusiast som blant annet er 
kjent for et utall av flotte tegninger 
av objekter, ikke minst på internett 
(ASOD) og vårt Corona. Per-Jonny 
har ellers kometer som spesialfelt. 
Han har også vært popstjerne! Jeg 
anbefaler alle å lese om Per-Jonny og 
bli inspirert! 

Jeg gleder meg til å se dere alle 
igjen til høsten og forhåpentligvis 
mye aktivitet på observatoriet. 
 

Terje Bjerkgård

 

Styret i TAF informerer 
Varmebrakka på observatoriet er vatret og malt i sommer. I tillegg har den fått  
nytt inngangsparti for å hindre at vann renner inn i dørkarmen, fryser og gir 
samme problem med å åpne døra som i fjor vinter/vår. Takk til de som deltok. 
 
Vi har flyttet medlemsmøtene til NTNU på Gløshaugen for å spare penger og 
å ha et møtelokale som er nærmere midtbyen og som er lettere å komme til for 
de som er avhengige av busstransport, sykkel eller apostlenes hester. Dette er 
foreløpig en prøveordning som blir evaluert etter høstens møtesesongen. 
 
Husk TAF-turen til Sverige fredag 12.- søndag 14. oktober og Stjernefesten 
(Star Party) den 8. oktober på Dragvoll hvis det blir klarvær + programmet for 
møter og observasjonskvelder. Detaljer om alt dette finner du på side 4. 
 
Gi beskjed til leder@taf-astro.no dersom din epostadresse til taf-lista er 
feil evt. inaktiv! Vi stoler på at du får våre beskjeder via taf-lista. 
 

Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har fått 3 nye medlemmer siden sist, mens 2 medlemmer har meldt seg 
ut. TAF har 163 medlemmer pr. 20/9-2012. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 

Jan-Otto Smith-Meyer Hoel, Mats Ole Hellervik Johansen og Harald 

Thomassen. 

 

Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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FORSIDEN: Venuspassasjen i H-
alfa 6. juni 2012 ca. kl 05:18 (9 
bilder stacket). Foto: Erlend Røn-
nekleiv.  Galakseparet M81/82 
fotografert av T. Bjerkgård med 
120mm refraktor og Nikon D50 
DSLR. M97 Ugletåken fotografert 
av Birger Andresen og Erlend 
Langsrud. CGE1400 og SBIG-
10XME. 
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TAF-møter, obs.kvelder og tur høsten 2012 
 

TAF-møter (Se http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/motekalender.htm ) 
Mandag 1. oktober kl. 1800 - 2000 (Merk tidlig start!!) i auditorium R5 i Realfagsbygget, Gløshaugen. 
Universets tidlige utvikling (av Prof. Øyvind Grøn, HiO og NAS). Sammendrag: Foredraget tar for seg 
hendelser og prosesser i det første kvarteret, og særlig det første sekundet, av universets historie. Forhold 
helt fram til 400 000 år etter Big Bang vil også bli omtalt. Først omtales inflasjonsfasen som er dominert 
av vakuumenergi som lager frastøtende gravitasjon. Jeg prøver å forklare litt om vakuumenergi og frastø-
tende gravitasjon. Så går vi raskt gjennom de fundamentale kreftene i universet og ser på tidlige faser der 
ulike typer krefter og energi og materie hadde forskjellige roller. Vi kommer også til å bruke litt tid på 
den kosmiske bakgrunnsstrålingen og hva den kan fortelle oss om universet.  
 
Torsdag 1. november kl. 1900 - 2100 i auditorium R5 i Realfagsbygget, Gløshaugen (kart i lenken oven-
for). Destinasjon Saturn (av Tom Reidar Henriksen, TAF). Sammendrag: Det meste vi vet om planeten 
Saturn og dens måner (og spesielt Titan!), har vi funnet ut gjennom å sende romsonder dit. Foredraget vil 
i grove trekk gå gjennom hvilke romferder som har hatt Saturn og dens måner som destinasjon, og hva 
hver av dem har bidratt med i form av ny viten.  
 
Onsdag 5. desember kl. 1900 - 2100 i auditorium R5 i Realfagsbygget, Gløshaugen. TAF spørretime. 
Sammendrag: Vi arrangerer "spørretime" hvor medlemmene kan stille spørsmål om astronomirelaterte 
emner, mens andre medlemmer med kunnskaper om disse emnene prøver å svare etter beste evne.  

 
Observasjonskvelder (Se http://www.taf-astro.no/info/observatorium/obs_bruk.htm ) 
Observasjonskveldene arrangeres på observatoriet i Bratsberg hvis ikke annet er angitt (veibeskrivelse i 
lenken ovenfor). Kontaktperson hvis usikkert vær: Birger Andresen (telefon 489 59 933). Det blir i tillegg 
spontante observasjonskvelder som det kalles inn til på kort varsel (ofte dagen før eller samme dag) gjen-
nom taf-lista dersom været er bra og nøkkelpersoner har tid. Det er selvfølgelig værforbehold! 
 

Mandag 8. oktober kl. 2000 -2230.  Star-Party! Alle som kan tar med egne teleskoper og vi observe-
rer sammen og hjelper hverandre. Vi samles på samme sted på Dragvoll som under Venus-passasjen. Mer 
informasjon inkl. kart på http://www.taf-astro.no/aktivitet/arrangement/starparty121008.pdf  
 
Søndag 21. oktober kl. 2130 -2300 ++. De som orker fortsetter med observasjon av stjerneskuddsvermen 
Orionidene etter kl. 23. Utstålingspunktet kommer gradvis høyere på himmelen utover natta. Ta med lig-
gestol, campingseng eller liggeunderlag og masse klær dersom du vil observere Orionidene. 
 
Mandag 5. november kl. 1930 -2100. 
 
Mandag 19. november kl. 2045 -2215.  
 

Tirsdag 4. desember. Tidspunkt: Se http://www.taf-astro.no/info/observatorium/obs_bruk.htm 
 
Onsdag 12. desember kl. 2130 -2300. Det blir en del stjerneskudd fra Geminidene denne kvelden. 
 
Torsdag 13. desember kl. 2200 -2400. Observasjon av stjerneskuddsvermen Geminidene fra Dragvoll 
(samme sted som under Venus-passasjen?). Ta med liggestol, campingseng eller liggeunderlag og masse 
klær. Følg med på TAF-Veven (http://www.taf-astro.no/aktivitet/arrangement/gem2012.pdf ) og taf-lista 
eller ring 489 59 933 (Birger Andresen). 

 
TAF tur (Se http://www.taf-astro.no/aktivitet/tur/frostviken2012/TAF_tur_2012.pdf ) 
Fredag 12 - søndag 14. oktober: TAF-tur til Sverige. Se separat invitasjon eller www.taf-astro.no  
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Rapporter fra Venuspassasjen 6. juni 
 

Rapport fra Einar Ellingsen 
 
Onsdag 6. juni 2012 var dagen jeg hadde ventet på i lang, lang tid. Helt siden jeg for alvor ble interessert i 
foto og astronomi for noen år siden, har jeg sett frem til denne dagen. Jeg håpet på klarvær og håpet at 
noen av familiemedlemmene mine ville dele opplevelsen med meg. 
 
På grunn av at jeg ønsket å dele opplevelsen med familien min, som ikke var like overbevist som meg om 
at det var lurt å stå opp kl 03:00 uansett hvordan været var, så valgte jeg å få med meg begivenheten 
hjemmefra i stedet for å slutte meg til resten av TAF'erne på Dragvoll. 
 
I denne bildeserien har jeg prøvd å beskrive med bilder og kommentarer hvordan jeg opplevde Venus-
passasjen (flere bilder, kommentar og video finnes på 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151677615386996.395985.535336995&type=3&l=93a357
bcbb ) 
 

  
I kjent stil ble solskjermingsutstyret ordnet i de siste timene før selve Venuspassasjen. Oppskrift og utstyr hadde jeg 
fått tak i fra TAF. Takk til Birger for tipp topp ekspedering og ikke minst utførlige instruksjoner. 
 

  
Litt over kl 3 på natta sto jeg opp, tok med meg den fer-
dig pakkede sekken med utstyr og ruslet ned til bryggen. 
Det gikk ganske raskt å rigge opp utstyret. Ikke var det 
konkurranse om de beste plassene heller. Merkelig... 

Kameraet er slått på, fokus er stilt etter beste evne og 
intervallometeret er koblet til. 
Kameraet er et Canon EOS 450D. 
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En meget trøtt Laila gledet meg stort ved å stå opp av 
sin dype søvn og oppleve begivenheten sammen med 
meg  
 

Jens Ivar har overvunnet søvnen og titter på solen, Ve-
nus og solflekkene. Undertegnede nyter også øyeblikket. 

  
Lokaltoget til Steinkjer med gale, gale folk som priorite-
rer HELT feil (etter min mening ;-)) 

skyene gjorde det hele både mer spennede, veldig trollsk 
og ga mange fine motiver! For å være helt ærlig, tror jeg 
faktisk ikke det hadde vært samme opplevelsen hvis det 
hadde vært totalt skyfritt fra solen sto opp til passasjen 
var overstått. Det kunne blitt litt som å se maling tørke å 
følge Venus' ferd over solskiven... 

 

 

Endelig forsvant skyene fullstendig og vi fikk sett hele 
solen i all sin prakt. Her ser man Venus tydelig oppe til 
høyre og i tillegg 5 små og store solflekker. 

Tror ikke dere aner hvor deilig det føles å fange dette 
bildet helt selv. Med eget utstyr! 
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Rapport fra Eric Jensen, SAF og TAF  
med bilder av Finn Nilsen 
Henning Knutsen (Stavanger Astronomiske Forening = SAF) og undertegnede (SAF og TAF) dro til 
Trondheim for å beskue Venuspassasjen. Vi var sammen med medlemmer fra TAF. Ved to observasjons-
steder var det satt opp teleskop - Ved Fesil-bygget i Ranheim hvor det var webcast med H-alfa teleskop, 
og ved Dragvoll hvor det i alt kan ha vært 200 mennesker til stede. Det var rikelig med teleskop, så kø 
bak kikkerten var ikke et problem. 
 

 
Mange mennesker og teleskoper ved Dragvoll. Foto: Finn Nilsen. 

 
Været ble imidlertid nesten en "show-stopper": Solen var dekket i nærmere 3 timer av en sta sky, men de 
20 siste minuttene klarnet det. Den skarpe, sorte skiven av Venus var en vakker silhuett mot bakgrunnen. 
Henning og jeg brukte to filtrerte kikkerter eid av Birger Andresen i TAF: En 70mm Ranger og en 8-
tommers Orion dobson. Flere andre fikk også sett. Især synet gjennom dob'en var imponerende. Planeten 
var stor, og Solen viste både flekker og granulasjon. 
 

 

 
 
 
 
 
En smule betenkt TAF-gjeng håper 

på at skyene skal løse seg opp. Fra 
venstre: ukjent, Jørgen Giorgio Bo-

soni, Herman Ranes, Tom Reidar 
Henriksen, Terje Bjerkgård, Trond 

Slagstad, Henning Knutsen, Eric 
Jensen (bak Henning), ukjent (bak 
Henning og Eric), ukjent (bak Gor-

dana) og Gordana Pejcic. Foto: 
Finn Nilsen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nær 3. kontakt. Tatt gjennom 8-

tommers Orion dobson. Foto: 

Eric Jensen. 
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Rapport fra Albin Kristiansen 
 

 
Mitt lille observatorium på Stjørdal. 
  
Jeg tenkte at jeg skulle prøve å fotografere lyseffekten av Venus sin atmosfære ved okularprojeksjon un-
der passasjens utgangsfase (3. - 4.kontakt). Dette fordi det ved forrige venupassasje ble tatt et rikelig an-

tall primærfokusbilder.  Denne gang hadde jeg 
også tilgang på digitalt kamera, i motsetning til 
film ved forrige. Det er større sjanse for å mis-
lykkes ved å prøve okularprojeksjon av feno-
menet, men det fikk bare stå sin prøve. Dess-
uten var det jo rikelig med tid til primærfokus 
av Venus inne på solskiva. (Ved okularprojek-
sjon med et 25mm okular økes brennvidden fra 
2500 mm i primærfokus til 10 000 mm). Dette 
krever ro og konsentrasjon og denne fasen va-
rer i forholdsvis kort tid, derfor ville jeg ofre 
det sosiale samværet som sikkert var storslått 
denne natten/morgenen med TAF. 

 Dette bildet tok jeg ved den forrige passasjen i 2004. 
 
Jeg har god erfaring med å på forhånd øve på en tidsbegrenset begivenhet, og utførte slik øving i forhånd 
av passasjen. Jeg måtte også kutte ned og få fjernet et rognetre som ville komme i veien på det aktuelle 
tidsrommet. 
  
Sendingene på NRK ble fulgt fra de startet, og jeg fikk med meg intervju av Birger. Jeg måtte imidlertid 
gi slipp på sendingen utpå natta for å få noen timer på øyet før sola stod opp,  men gjorde opptak av det 
meste av sendingen. Jeg var oppe en time før sola bare for å få konstatert at det var overskyet. Jeg fulgte 
sendingen på NRK og webcastene frem til en time før siste kontakt. Da gjorde jeg uansett alt klart i tilfel-
le det skulle komme noen glipper med klart. Det ble desverre med ca 10 sekunder der solen nesten skinte 
gjennom, og det var bare nok til å få plassert sola i søkekikkerten. Så da gjensto bare å se på opptakene 
fra NRK som var gjort. 
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Rapport fra Øyvind Kristiansen 
Man er heldig når man får se to Venuspassasjer. Denne observerte jeg hjemmefra, først med solformør-
kelsesbriller, så med projisering fra min 90mm refraktor.  

 
 
Bildet er tatt med håndholdt 
kompaktkamera, og bildet er 
ganske enkelt projisert på en 
hvit konvolutt. Tidspunktet for 
observert tredje kontakt kunne 
klokkes inn ganske nøyaktig, 
men ingen dråpeeffekt ble 
observert.  
 
Det er spesielt å kunne se en 
planet flytte seg i sin bane slik, 
minutt for minutt. Litt vemodig 
når fjerde kontakt nærmet seg, 
siden jeg ikke forventer å bli 
over 140 år... 
 
 

 

Foredrag i forbindelse med Venus-passasjen 
av Birger Andresen 
 
TAF v/Birger Andresen var invitert av Vitensenteret og Viten-
skapsmuseet i Trondheim til å holde foredrag om Venus-
passasjen. Tilnærmet samme foredrag med tittelen "Venus-
passasjen 6. juni 2012" ble holdt begge steder. Foredraget star-
tet med en presentasjon av TAF, hvor våre aktiviteter, vårt ut-
styr og noen av våre flotteste bilder ble vist. Deretter ble noen 
viktige fakta om Venus listet opp før den historiske betydning-
en av Venus-passasjer for bestemmelsen av solsystemets di-
mensjoner og oppdagelsen av Venus' atmosfære ble beskrevet. 
Flotte bilder tatt av TAF både under passasjene i 2004 og 2012 
ble vist. Utdrag fra videoene som TAF tok på morgenkvisten 
under WEB-cast sendingen fra Ranheim noen timer tidligere 
ble også vist sammen med bilder som Finn Nilsen hadde tatt fra 
Dragvoll under det åpne arrangementet der.  
 
 

Vitensenterets "Solar Wedge" er trygg og grei i bruk. 
Foto: Nils Kr. Rossing. 

 
På Vitensenteret ble foredraget fulgt opp med solobservasjon med prismekikkerter, Vitensenterets "solar 
wedge" og 8" Newton speilteleskopet til TAF. På Vitenskapsmuseet ble samme opplegg gjennomført etter 
foredraget bortsett fra at "Solar Wedge" da ikke var tilgjengelig. Der ble for øvrig TAFs foredrag etter-
fulgt av et foredrag med Arnfinn Rokne om Maximillian Hells strabasiøse og suksessfulle reise til Vardø i 
forbindelse med Venuspassasjen i 1769. 
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Manglerud Star stod det på T-skjorta til en av de mange som kikket i TAFs 8 tommer på Vitensenteret. Og 

jammen kunne jeg vise han stjerna som han lurte på om jeg mangla. Foto: Nils Kr. Rossing. 

 

Oppsummering av Venus-passasjen fra Trondheim 
av Birger Andresen 
 
På vegne av TAF og meg selv takker jeg hjertelig alle som deltok på ymse vis under Venus-passasjen. 
Det var kjempehyggelig at så mange TAFere og andre fant veien til Dragvoll både med og uten teleskop. 
Jeg er så utrolig glad for at det klarnet opp mot slutten på Dragvoll slik at dere fikk lønn for alt strevet og 
ventingen.  Bildene fra Dragvoll, både av Sola/Venus og folk, gleder meg stort med imponerende mange 
teleskop og folk. Det er tydelig vi hadde kapasitet til å ta i mot mange flere skuelystne, hvilket jeg er sik-
ker på ville vært tilfelle hvis det hadde vært stabilt klarvær gjennom natta. 
 
En spesiell takk til Terje som ledet den visuelle delen av arrangementet inkl. flotte intervjuer blant annet 
med TV2, og som også gjorde en stor jobb i dagene og ukene før med planlegging og forespørsler fra me-
dia og andre. Og Brit Kristiansen da, som var sjef for salget av solformørkelsesbriller. Hun påstår hun har 
nesten 3500 kroner som skal inn i TAF-kassa. Før passasjen hadde det blitt solgt briller og solfilterduk for 
drøyt 2200 kroner når jeg trekker fra porto. Det blir en bra fortjeneste selv når vi trekker fra innkjøp av 
briller og solfomørkelsesduk. Jeg kan som en artig sak opplyse om at vi f.eks. leverte 3 biter med solfil-
terduk til NRK og at disse endte opp i Longyearbyen, Oslo og Tromsø, samt at Adresseavisens fotograf 
kjøpte solfilterduk av oss i siste liten. 
 
En enorm takk til WEB-cast gjengen med Stein O. Wasbø i spissen. Stein, som også hadde totalansvar for 
Venus-passasjen, Elrend Rønnekleiv og Brynjar Berg gjorde en utrolig stor og god innsats både i dagene, 
ukene og månedene før Venuspassasjen og under passasjen. Og Jørn Dahl-Stamnes fotograferte med 
kjempe-telelinsa si og topp speilreflekskamera en meter fra de tre web-cast "ekvipasjene" på Ranheim. 
Min egen innsats på Ranheim var å låse folk inn, være litt vaktmester og hjelpegutt, montere opp mitt eget 
utstyr og holde Venus på plass i synsfeltet (bildene fra dette teleskopet ble streamet ut til et avtalt sted) 
samt å snakke med Per Olav Alvestad to ganger på direkten under NRK TVs maratonsending "Venus-
passasjen minutt for minutt". Videoen fra streamingen er periodevis veldig fin. 
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Dere aner ikke hvor mange timer spesielt Stein og Erlend har lagt ned i testing av teleskop, monteringer 
og kameraer, og ikke minst testet ut og slåss med massevis av programvare til ulike kameraer. Jeg har fått 
oppdateringer hele tiden og jeg har delvis vært med i håp om å kunne lære en del av dette, så jeg vet at de 
har jobbet som helter for å være maksimalt forberedt med optimalt utstyr. Været de fikk stod ikke på noen 
måte i stil med hva de fortjente, men de leverte imponerende bilder allikevel av en sol som aldri ble helt 
skyfri fra web-cast stedet hos FESIL på Ranheim. Tilsvarende vet jeg Brynjar Berg har lagt ned masse 
arbeid i forberedelsene til sin web-cast sending fra Hundhamaren uten at jeg kjenner detaljene så godt her. 
 
Når jeg ser H-alfa bildene til Erlend, så er jeg kjempeglad for at vi fikk dette lille 1-2 minutters "vinduet" 
med noenlunde vær slik at vi fikk noen meget kjærkomne minner for resten av livet i form av fenomenale 
bilder. Men med dette enorme potensialet så kan jeg heller ikke helt bli kvitt skuffelsen over at vi ikke 
fikk minst en time (sammenhengende) med helt skyfritt. For da hadde vi hatt en aldeles utrolig timelapse 
video av Venus som sakte gled over en solskive hvor de mørke filamentene, de lyse områdene og protu-
beransene stadig forandret seg. Det ville vært aldeles magisk.  
 
Jeg er rett og slett utrolig imponert av nivået på web-cast gjengen vår. Det finnes ikke maken i Norge i 
hvert fall. 
 
Og joda, jeg har brukt veldig mange timer på denne Venus-passasjen jeg også. Men når alt ble så flott 
som det ble, når været faktisk smilte litt til oss, når vi fikk noen flotte bilder og videoer samtidig som det 
kom så mange folk på Dragvoll og vi fikk så mye media-dekning.... Ja da var det absolutt verdt strevet for 
min del. Og det skal jeg vedde på at alle andre synes også. 
 
En stor takk til dere alle. Vel blåst. Jeg er stolt av dere alle og av foreningen. 
 
Da er det bare å se fremover, f.eks. til 9. mai 2016 fra kl. 13:12 - 20:38 da vi har en gunstig Merkur-
passasje fra Trondheim. Silhuetten av Merkur er veldig mye mindre enn silhuetten av Venus (12 buese-
kunder mot 58 for Venus), men det blir flott i teleskoper allikevel. Og da skal vi få til den etterlengtede 
timelapse videoen av Merkur mot en "levende" H-alfa solskive og solrand. Men det blir mye TAF moro 
før den tid. 

 
WEB-cast gjengen i lokalene til FESIL AS. Fra venstre Birger Andresen, Erlend Rønnekleiv, Stein O. 

Wasbø og Jørn Dahl-Stamnes.Foto: Jørn Dahl-Stamnes. 
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Medlemsgalleriet - Tett på Per-Jonny Bremseth 
Av Birger Andresen 
 
Per-Jonny Bremseth er en ekte astro-entusiast. Helt siden interessen for alvor ble vekket i 1963 har 
Per-Jonny dyrket hobbyen sin med stor iver. Ja, faktisk så stor at det har resultert i både fastfros-
set skjegg og frostskader på to fingre for den allsidige og aktive observatøren fra Trondheim – og 
skulking av skolen for å pugge stjernebilder i stedet.  
     

Interessen vekkes 
Da Sputnik 1 kretset rundt 
jorda mot slutten av 1957 
som den første satellitten 
begynte Per-Jonny å tenke 
på verdensrommet. Men det 
tok liksom ikke av der og 
da selv om faren hans viste 
den da ni år gamle poden 
både Karlsvogna og andre 
ting på himmelen. Men seks 
år senere, i 1963, da han 
gikk på realskolen, fant Per-
Jonny hobbyen som skulle 
følge han resten av livet.  
           

 

 
 
 

Per-Jonny, en av foreningens mest erfarne observatører, klar til dyst ved sitt 8 tommer 
Celestron teleskop satt rett ned på et bord og med tegneblokk og blyant i beredskap.  

 
For Per-Jonny var lenge på leting etter den rette hobbyen. Han var innom både det ene og det andre med 
såpass stort spenn som fra motorer til fugletitting. Den dag i dag ligger det faktisk en betydelig samling 
med fugleegg i kjelleren hjemme hos han og kona Marie i Presthusveien som et minne om denne tiden.  
 
På realskolen var det tre gutter som snakket blant annet om at Jupiter stod opp i øst og om det flotte stjer-
nebildet Orion. En av disse, Bård Mæhle, inviterte en kveld Per-Jonny hjem for å se i 50mm linsekikker-
ten han hadde. Det var samme dag som president John F. Kennedy ble begravd at Per-Jonny fant hobbyen 
han lette etter – endelig. Bård hadde sett ringene til Saturn tidligere, og nå skulle Per-Jonny få se dem fra 
Persaunet han også – trodde de. Men neida, av en eller annen grunn klarte de ikke å se ringene med den 
lille 50 mm f/9 refraktoren. En sannsynlig forklaring er nok at de to så ringene mer på høykant enn Bård 
hadde sett dem tidligere. Men de så noen andre objekter og kikket på tegninger som kameraten hadde 
gjort av astronomiske objekter han hadde sett tidligere.  
 
Fra den kvelden var Per-Jonny ”solgt”. Det var ingen tvil om at universet var tingen. Higen etter kunn-
skap om solsystemet og stjernene der ute ble så stor at Per-Jonny fem-seks ganger skulket skolen og i ste-
det satte kursen for biblioteket hvor han satte seg ned og pugget stjernebilder og stjernenavn. Skolen opp-
daget ikke skulkingen siden Per-Jonnys mor ikke så annen råd enn å skrive troverdige historier om syk-
dom i meldingsboka.   
 

Interessen videreutvikles 
Tre år senere, i 1966, hadde Per-Jonny startet sin lange arbeidskarriere hos Riis. Der ble han kollega av 
Bård, og nå kjøpte Per-Jonny like godt den lille linsekikkerten som de to hadde brukt tre år tidligere. Kjø-
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pesummen var seksti kroner. Men investeringen viste seg å ikke helt dekke behovet. Kikkerten var riktig-
nok bra til de store planetene, månen og sola samt noen sterke stjernehoper ala Sjustjerna og noen dob-
beltstjerner, men 50 mm linse samler ikke nok lys til å duge på svakere objekter. Det gikk derfor ikke 
lenge før Per-Jonny kjøpte et 4 tommers (10,5 cm) Newton speilteleskop.   
 
Men dette betød ikke at 50mm kikkerten var et feilkjøp. Den ble brukt til det den egnet seg til, blant annet 
under Merkur-passasjen i 1970 og Venus-passasjen i 2004 fra Rhodos. En så liten kikkert er jo lett å ta 
med seg på ferietur, og et reiseteleskop bør alle aktive observatører ha. Men på Rhodos var det slutt for 
den lille linsekikkerten da et par skruer sviktet. Problemet kom heldigvis ikke helt uventet. Derfor reddet 
litt limbånd opplevelsen av å se Venus gli sakte over solskiva.  
 
Per-Jonny meldte seg inn i Norsk Astronomisk Selskap (NAS) i 1970. Det var et veldig godt valg. Han 
skrev artikler til medlemsbladet som den gang het ”Amatør-Astronomen” og som nå er kjent som ”Astro-
nomi”. Per-Jonny ble leder av kometgruppen i NAS i noen år på åttitallet. Han var også medlem i en lokal 
astroklubb i Trondheim først på åttitallet og frem til ca. 1986. Erik Knain var leder for denne klubben, 
mens nåværende TAFere Brit Kristiansen og Birger Andresen var blant medlemmene sammen med Per-
Jonny. Per-Jonny meldte seg inn i TAF den 1. januar 2007. 
 
En opplevelse i 1970 skulle stake ut kursen til astronomi-interessen til Per-Jonny, som nå bodde på Ran-
heim. Han hadde lest at en flott komet var synlig. Den måtte han få med seg. Veldig tidlig om natta gikk 
han oppover tomta. Kun de sterkeste stjernene var synlige i disen, men der hang allikevel en veldig vifte 
av en komet over gammelskolen. Det var C/Bennett 1969i som var på besøk. For den som stusser på nav-
net, eller mer presist betegnelsen, så betyr C at kometen tar kun en tur innom solsystemet før den forsvin-
ner ut i det store intet for evig og alltid. En komet som 
kommer innom oss flere ganger kalles en periodisk komet 
og har P foran skråstreken. Etter typebetegnelsen kommer 
etternavnet til den (eller de) som oppdaget kometen, i dette 
tilfelle Bennett. Så kommer oppdagelsesåret og en bokstav 
som forteller hvilket nummer denne kometen er i 
rekkefølgen av kometer oppdaget i det aktuelle året. Dette 
var altså den niende kometen som ble oppdaget i 1969 
siden ”i” er den niende bokstaven i alfabetet. Disse reglene 
for navnsetting ble forandret i 1994 fordi man nå oppdager 
mange flere kometer. Reglene er beskrevet i detalj på 
f.eks. http://en.wikipedia.org/wiki/Comet#Nomenclature  
 
C/Bennett 1969i var blant de flotteste av sorten med en 
lysstyrke på ca. 1 mag. Den gjorde et uutslettelig inntrykk 
med tydelige ”fontener” og stor utstrekning. Den ble 
tegnet, en spesialitet som Per-Jonny alltid har dyrket, noe 
som fremgår blant annet av hans 49 tegninger på nettstedet 
Astronomy Sketch of the Day  
 (http://www.asod.info/?s=Bremseth&x=10&y=13). 

Per-Jonnys første komettegning: komet Bennett.  

 
Men dette var starten på Per-Jonnys tegnekarriere, og han følte at han ikke helt fikk til å tegne den, spesi-
elt ikke i 4 tommers teleskopet. Det ble dog bedre i prismekikkerten. Det er godt mulig at disen ødela for 
observasjon med større teleskop og større forstørrelse. 
 

Utstyrsparken utvides 
I 1975 kjøpte Per-Jonny et Celestron 8 tommer (20,3cm) Schmidt-Cassegrain teleskop, gjerne omtalt som 
et C8-teleskop eller bare C8.  Dette er et mye kortere teleskop enn et 8 tommers Newton-teleskop. Årsa-
ken er at et hovedspeil med kort brennvidde sender lyset til et sekundærspeil som sprer lyset igjen slik at 
man oppnår en lang brennvidde med et kort teleskop. En av fordelene er at teleskopet blir lite og greit å 
håndtere.  
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Det var ikke så mange som hadde så avansert og stort teleskop på den tiden i Norge, så dette var virkelig 
greier. Teleskopet har vært Per-Jonnys hovedteleskop helt siden da. Det ble brukt titt og ofte, som for ek-
sempel under observasjon av Komet West i 1976 som var en av de flotteste kometene i moderne tid. Per-
Jonny monterte opp teleskopet på kvelden og bandt det fast til epletreet. Over teleskopet og monteringen 
ble det tredd en plastsekk i tilfelle uanmeldt regn. Så da var det bare å stå opp igjen så snart kometen pas-
serte åskammen og å holde det gående til det grydde av dag. Per-Jonny husker spesielt begeistringen over 
å se delingen i kjernen til komet West. Det var virkelig stort.  
 

Astro-fotografen – og hans ekstrem-idrett 
Per-Jonny var ivrig astro-fotograf på denne tiden. Det var ikke like lett å være astro-fotograf den gang 
som i dag da vi har svært lysfølsomme elektroniske kamerabrikker til å fange det svake lyset fra stjerner, 
tåker, kometer og galakser. Nei, den gang var det vanlige analoge filmer som gjaldt. Og ikke kunne man 
ta mange korte eksponeringer heller og summere de beste av disse på en datamaskin og justere kontrast, 
gamma og greier for å få ut et ferdig bilde som tilsvarte flere timers eksponeringstid med optimal billed-
behandling. Så da var det bare å kompensere med lange eksponeringstider og håpe at man klarte å korri-
gere såpass for monteringens omtrentlighet underveis at stjernene ikke ble altfor avlange eller utvisket. 
Det var gjerne ½, 1 eller helt opp i 1 ¾ time eksponeringer som gjaldt. Og guidingen ble gjort ved å stirre 
intenst inn i et guide-okular som via et lite vinkelprisme viste et lite utsnitt fra det ene hjørnet av kamera-
feltet. Når guide-stjernen drev litt av fra trådkorset, så gjaldt det å få monteringen til å justere hastigheten 
litt ved å trykke på ”saktere” eller ”fortere” knappene på kontrollboksen. Så en eksponering på en time 
var en ekstrem prestasjon og bortimot utmattende, spesielt ved lave temperaturer.  Og ikke kunne man 
sjekke fokus eller objekts plassering i feltet før filmen ble fremkalt heller. Dette førte til Per Jonnys nest 
verste opplevelse som astro-fotograf. Det mørke øyeblikket var da han fikk tilbake filmen fra fremkalling 
etter å ha strevet seg gjennom en 1 ¾ times eksponering av galaksen M101. Han oppdaget da at M101 
dessverre var ca. 1 grad utenfor bildefeltet.  
 
Og hva kan være verre enn denne opplevelsen, tenker du sikkert nå? Jo, den verste opplevelsen var nok 
allikevel da Per-Jonny skulle fotografere komet Stephan-Oterma like ved Krabbetåken. Det var minus 
15ºC. Først ble objektene tegnet. Deretter ble det en 90 minutters eksponering. Pusten i kulda førte til at 
skjegget frøs fast i kameraet under den intense guidingen. Det ble revet løs på mest mulig skånsom måte 
etter eksponeringen. Da Per-Jonny kom inn fikk han så vondt i fingrene at han måtte gå ut igjen å varme 
de sakte opp ved å gni fingrene mot hverandre. Da holdt han på å svime av fordi skjerfet også hadde stiv-
net av vanndampen fra pusten hans og hadde frosset i den bøyde stillingen han hadde stått i under gui-
dingen. Det klemte tydeligvis såpass hardt om halsen da han rettet seg opp etterpå at det var vanskelig å få 
nok luft. Heldigvis beholdt han bevisstheten og kunne snart konstatere at to fingre var kraftig forfrosset. 
Han var skikkelig plaget med disse to fingrene hele sommeren etterpå, men heldigvis merker han ikke 
noen vesentlige plager forbundet med denne hendelsen nå lengre. Så selv om astronomi ikke er kjent som 
noen "risikosport", så skal man være litt forsiktig når iveren tar overhånd. 
 
Uhellene til tross, ble det stort sett meget flotte bilder etter datidens standard da Per-Jonny fotograferte. 
For Per-Jonny gikk heller ikke av veien for å bruke de beste triksene som fantes på den tiden. Han kjøpte 
derfor inn en blanding av hydrogen og CO2 fra USA for å øke lysfølsomheten til filmene. Ueksponerte 
filmkassetter ble lagt i et kammer og gassen ble koblet til. Der lå filmene i foreskrevet temperatur i angitt 
tid. Denne behandlingen forvandlet en 400 ASA film til noe i nærheten av 1500 ASA. Og det hjalp godt 
på med betydelig økt lysfølsomhet.  
 

Komet-jegeren  
Komet Bennett førte til at kometer ble Per-Jonnys astronomiske livrett. Og det har vært mange flotte, 
blant annet komet West våren 1976, Hyakutake i 1996, Hale-Bopp i 1997 og ikke minst Holmes som 
uventet blusset kraftig opp i oktober 2007. Lysstyrken økte raskt med en faktor ½ million og Holmes var 
synlig i flere måneder. McNaught i januar 2007, den som Birger Andresen klarte å fotografere midt på 
dagen mens sola fremdeles var over horisonten og bare seks grader unna, må også nevnes selv om Per-
Jonny ikke fikk observert den mer enn en gang.  
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Det er blitt mange kometobservasjoner på Per-Jonny selv 
om han sjelden observerer kometer som er svakere enn ca. 9 
mag siden disse bare er svake tåkedotter uten struktur. Og da 
er de ikke noe spesielt flotte å se på. 
 
Per-Jonnys største komet-skuffelse er utvilsomt komet 
Kohoutek. Den skulle bli århundrets komet. Spådommene 
var såpass fantastiske at dommedagssekter fikk seg en liten 
gullalder. Men kometen ble bare en liten fis, som Per-Jonny 
formulerer det, og en liten fis går jo ikke verden under av, 
fortsetter han. Derfor ble det samme resultat for domme-
dagssektene som det ellers har blitt for dem enten det er 
snakk om kometer eller andre ting som setter i gang 
spekulasjoner om at verdens undergang er nært forestående. 
 
 
 
Komet Kohoutek skulle i følge "Children of God" føre til 

verdens undergang. Den ble en stor skuffelse både for dem 
(heldigvis) og for Per-Jonny (uheldigvis). 
 

 
Har jeg oppdaget en nova? 
Det har vært noen høydepunkter og skuffelser opp gjennom årene i tillegg til de flotte kometene som er 
nevnt ovenfor og fiaskoen Kohoutek. Nå var jo egentlig ikke Kohoutek en fiasko, for kometen var abso-
lutt fin den. Skuffelsen skyldtes kun at den ble spådd å bli helt eksepsjonell. Og det ble den ikke.  
 
Som et klart høydepunkt nevnes den klare novaen i Svanen 31. august i 1975.  Den var et fantastisk min-
ne. Nova betyr jo ”ny”, og en nova er en stjerne som helt uten forvarsel øker sin lysstyrke med flere hund-
re tusen ganger i løpet av noen timer og dager, og sakte men sikkert ”forsvinner” igjen i løpet av noen 
måneder etterpå. Årsaken til fenomenet er kjernereaksjoner som plutselig starter i stjernens ytre lag og får 
den til å blusse opp eksplosivt.  
 
En ny stjerne altså. Og mens vi i dag får beskjed via epost innen noen timer etter at noen oppdager en slik 
nova, gikk det på syttitallet gjerne et par dager før man kunne lese om de sterkeste novaene i lokalavisa. 
Resten av novaene fikk man aldri høre om med mindre man abonnerte på nyhetstjenesten til Norsk Astro-
nomisk Selskap. I så fall kom det et brev i postkassa etter noen dager. 
 
Så da skjedde det altså at Per-Jonny gikk intetanende opp trappa hjemme på Ranheim den 31. august 
1975.  Av vane kikket han ut av vinduet og kjente ikke igjen stjernebildet Svanen. Et objekt med lysstyr-
ke omtrent som de nest sterkeste stjernene i stjernebildet fikk Svanen til å se helt annerledes ut. Dette var 
nå for så vidt ikke så uvanlig, for selv på den tiden kretset det jo en del satellitter omkring jorda. Så Per-
Jonny satte seg ned med kaffekoppen og slappet av litt. Men opplevelsen surret litt rundt i hodet, så etter 
en stund gikk han for å sjekke. Og jammen var ikke Svanen akkurat like rar å se på. 
 
Og da ble det fart i sakene. Hvilepulsen var på et øyeblikk skiftet ut med maks-puls og posisjonen til ob-
jektet ble notert med god nøyaktighet så fort det lot seg gjøre. Deretter ble telefonen hentet frem i rekord-
fart. Her kunne det vanke hedersord og berømmelse som en av få norske nova-oppdagere. Men i den and-
re enden av telefonledningen kunne astronomene ved observatoriet på Harestua fortelle at en japaner had-
de oppdaget novaen noen timer tidligere. Så da ble det ikke offisiell nova-oppdagelse fra Ranheim. Men 
det ble et realt adrenalin-kick og et minne for livet. Novaen nådde en lysstyrke på 1,9 mag. Så klare nova-
er dukker ikke opp så ofte.  
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Knut Jørgen Røed Ødegård i Per-Jonnys fotospor 
Et annet stort høydepunkt i en lang og allsidig astro-karriere var solformørkelsen i Kenya 16. februar 
1980. At solformørkelser er mektige opplevelser er en ting, men selve toppen på kransekaka var at Per-
Jonny og Marie forlovet seg midt under totaliteten. Så de som trodde at Knut Jørgen Røed Ødegård og 
hans nåværende kone Anne Mette Sannes var unike da de forlovet seg under Venus-passasjen i 2004, må 
bare innse at en TAF’er hadde brukt en annen stor astronomibegivenhet til å gjøre det samme, dog på en 
vesentlig mindre medie-eksponert måte.  
 

En merkelig observasjon 
I mars 1981 opplevde Per-Jonny en veldig spesiell og spennende hendelse. En kveld kikket han på månen 
i sitt C8-teleskop. Det var helt skyfri himmel. Plutselig oppdaget han en liten rund ”sky” nær horisonten i 
sørvest. Den passerte gjennom stjernebildet Løven. Objektet ble sett i ca. 15 minutter, kanskje 20. Per-
Jonny så en liten og skarp kjerne i 8” kikkerten. Objektet var diffust rundt kjernen, og det lignet derfor en 
liten komet.  Det hadde en utstrekning på omtrent 30 bueminutter, altså omtrent som størrelsen til fullmå-
nen. Bjørn H. Granslo, en svært erfaren observatør i Norsk Astronomisk Selskap, fant ut at en ungarsk 
astronom hadde sett det samme objektet fra Ungarn på tilnærmet samme tid. Man konkluderte med at det 
sannsynligvis var en dvergkomet som passerte nær jorda. Opphavet til dvergkometen antok man var 
fragmentering av en større komet i mange biter. Per-Jonny rakk å ta to bilder. Begge viste objektet. Hele 
historien havnet i et britisk tidsskrift. Det resulterte i at sannheten kom fram. Det var nemlig Sovjet som 
hadde gjort en rakett-test med to raketter i Cosmos-serien. Den ene skulle skyte ned den andre. Det var 
skyen av gass etter manøvrering av den ene satellitten som omkranset satellitten og gav det kometlignen-
de utseendet. 
 

Andre interesser  
Per-Jonny var vokalist i den opprinnelige besetningen av den kjente trønderske popgruppen Four Jets i 
perioden 1964-1967. De kalte seg da ”Johnny and the Four Jets”. Han var med på å vinne trøndersk mes-
terskap i pop og rock i 1966. Per-Jonny er ellers interessert i alt som har med natur og naturvitenskap å 
gjøre. 

  
Per-Jonny har vært rocke-stjerne og pop-komet. Han var med å starte den kjente trøndergruppa Four 

Jets. Til venstre i 1965 sammen med resten av gjengen som da kalte seg "Johnny and the Four Jets" (Per-
Jonny  alias "Johnny" er nr. to fra venstre). Til høyre som nr. to fra venstre under gjenforening i 2007. 

     

Fremtidsambisjoner 
På spørsmål om hvilke planer Per-Jonny har fremover på astronomi-fronten, kommer det kontant: ”Jeg 
venter på lyssterke kometer med blyanter og tegneblokka klar". Og det tror jeg han på. Jeg håper han ikke 
venter forgjeves, for de flotteste kometene er blant de vakreste og mest spennende objektene vi kan opp-
leve på stjernehimmelen. Det er ikke rart at de ble tolket som forvarsel til dramatiske hendelser på den 
tiden man ikke visste hva de var og hvorfor de plutselig kom til syne helt uten forvarsel. 
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Blinkskudd 

 
Venuspassasjens 3. kontakt observert og tegnet av Per-Jonny Bremseth 8. juni 2004. Sted: 

Rhodos, Teleskop: 50 mm f/8 refraktor (55x). Bremseth skriver (oversatt til norsk): ”Det var 

en fantastisk og spektakulær begivenhet å kunne observere lysbrytningen i Venusatmosfæren 

utenfor solranden. En tynn lysbrun atmosfære kunne også sees mot soloverflaten. Jeg tror 

dette må være det mest interessante jeg har sett i min levetid. Under den siste passasjen nå 6. 

juni kunne jeg knapt se Sola med solbriller mellom drivende skyer. 

 
Tegning av Venuspassasjen 6. juni 2012 slik Per-Jonny Bremseth opplevde den fra Dragvoll 

med bare øynene. Tidspunkt. kl. 4.46. 
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Herbig-Haro objekter 
Av Birger Andresen (TAF) 
 
Herbig-Haro objekter (HH-objekter) er små, lyssvake gasståker oppdaget uavhengig av George Herbig og 
Guillermo Haro i 1950-årene. Objektene har en irregulær form og lyse punkter eller filamenter. De finnes 
i områder med mye interstellart materiale. De har et svakt kontinuerlig spektrum dominert av emisjonslin-
jer fra hydrogen, oksygen, nitrogen og jern. HH-objektene oppstår når materie sendt ut med høy hastighet 
fra unge stjerner vekselvirker med materie rundt stjernene. 
 
Stjernene som gir HH-objekter antas å være stjerner som ennå ikke har nådd sin stabile fase og som frem-
deles samler masse fra en diskosformet skive i rotasjonsplanet rundt seg, en såkalt akkresjonsskive. Rundt 
stjernen og skiven finnes det betydelig masse i gasståken som stjernen dannes fra. Slike stjerner kaster ut 

materiale med høy hastighet. Man kjenner ikke detaljene i 
hvordan dette skjer, men partiklene danner en sjokkbølge 
som varmer opp og ioniserer atomene og molekylene i 
stjernens omgivelser. Vi sier at atomene og molekylene 
eksiteres. Energien atomene og molekylene fanget inn, blir 
fort sendt ut igjen. Dette produserer emisjonslinjene vi ser i 
spektre fra HH-objektene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herbig-Haro objekt nr. 34 i Orion (til venstre) og HH-47 i Vela. 
 

 
HH-objektene deles grovt inn i lav- og høy eksitasjonsobjekter ut fra 
forskjeller i spekteret. Forskjellen antas å skyldes forskjeller i hastigheten 
til sjokkbølgene. Høyeksitasjonsobjekter antas å stamme fra sjokkbølger 
med typisk hastighet på ca. 200 km/sekund, mens laveksitasjonsobjekter 
trolig har sjokkbølger med hastigheter i størrelsesorden 20 km/sekund. 
Mange HH-objekter har lyssterke punkter/områder i to motsatte retninger 
relativt til stjernen som skaper dem. Disse kan gjerne være plassert langs et 
område formet som en bue ellet er skall. Disse strukturene antas å skyldes 
utsendelse av materiale i en såkalt bipolar jetstrøm. Dette er en jetstrøm der 
materiale sendes ut i to stikk motsatte retninger. Vi kjenner slike 
jetstrømmer også blant annet fra supernovaer eller hypernovaer, sorte hull 
og aktive galakser. Ofte dannes slike bipolare jetstrømmer når ekstreme 
energimengder tilføres en stjerne. Objektet må da kvitte seg med noe av 
den enorme energimengden, og dette er lettest langs rotasjonsaksen til 
objektet. Det dannes da jetstrømmer, ofte med ekstreme hastigheter fra 
begge polene til objektet. Når disse treffer materien rundt objektet, vil 
materien ioniseres og det emitteres stråling fra området som kan 
observeres med teleskoper. 
 

Bipolar masseutsendelse for Herbig-Haro objekt. Kilde: wikipedia 
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De små stjernebildene ved Sommertriangelet 
Av Birger Andresen 
 

Sommertriangelet består av de tre sterke stjernene Deneb i Svanen (Cygnus), Vega i Lyren 
(Lyra) og Altair i Ørnen (Aquila). Disse stjernene danner en tydelig trekant i sør tidlig på 
kvelden på sensommeren og tidlig høst. De står høyt på himmelen utover kvelden til langt 
utpå høsten. Inne i Sommertriangelet og til høyre (øst) for det finnes fire små stjernebilder 
som jeg skal fortelle litt om i denne artikkelen. Tre av disse er svært vakre å se på, mens 
Reven (Vulpecula) stort sett forsvinner i mylderet av stjerner i Melkeveien. Reven innehol-
der imidlertid en av de flotteste planetariske tåkene på himmelen, Manualtåken (M27). 

 

Vi finner de små stjernebildene 
I en liten bue som starter like under den nydelige dobbeltstjernen Albireo i Svanen finner vi fra vest mot 
øst på himmelen Reven (Vulpecula), Pilen (Sagitta), Delfinen (Delphinus) og Føllet (Equuleus).  
 

 
Sommertriangelet dominerer i sør når det mørkner i Trøndelag utover hele  
sensommeren og høsten. Her finner vi også Føllet, Delfinen, Pilen og Reven 

 

To perler i Sommertriangelet 
Før omtalen av de fire små stjernebildene nevnes to perler i Sommertriangelet som begge er synlige i små 
teleskop; Albireo i hodet på Svanen og Ringtåken (M57) i Lyren.  
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Albireo 
Albireo betraktes av mange som himmelens vakreste dobbeltstjerne for små teleskop. Hovedstjernen 
(3,05 mag.) er gyllengul, mens kompanjongen (5,12 mag.) er blå. Det er denne fargekontrasten som gjør 
paret så vakkert. Avstanden er 34,2 buesekunder. Den kan derfor "løses opp" som dobbel selv i en 7x50 
prismekikkert dersom man klarer å holde kikkerten stødig nok. Men skikkelig vakker blir den først i kik-
kerter med minst 20 ganger forstørrelse. Ingen hobbyastronom kan la være å kikke på denne stjernen med 
jevne mellomrom. Den er virkelig en juvel med sin fantastiske fargekontrast. Med teleskoper fra 6 tom-
mer (15 cm) og oppover kommer også den rike bakgrunnen av stjerner i 
Melkeveien frem som en flott kulisse. Men bruk ikke for stor forstørrelse 
heller. Da blir fargekontrasten dårligere. Stort felt er også gunstig fordi feltet er 
så rikt. Bruk derfor okular med stort felt og moderat forstørrelse hvis mulig. 
Prøv deg frem selv, og nyt synet. 
 

Albireo fotografert av Birger Andresen. 

Ringtåken (M57 = Objekt nr. 57 i Messierkatalogen) 
Ringtåken er en stjerne med masse omtrent som vår egen sol. Den er i slutten av sitt liv. Energiproduk-
sjonen er blitt så stor at strålingen skyver de ytre delene av stjernen ut i verdensrommet. Massen har en 

hastighet på 20-30 km/sekund bort fra stjernen. Denne massen vises som en diffus 
"tåke" rundt den ekstremt varme sentrale delen som blir tilbake av stjernen. Vi 
kaller slike objekter for planetariske tåker fordi de med små og optisk dårlige 
teleskoper for mange år siden lignet planetskiver. For Ringtåken er masse-
utsendelsen ganske symmetrisk slik at det dannes en ganske homogen diffus ring 
rundt stjernen. I andre tilfeller kan "tåken" være svært asymmetrisk. De kan også 
ha svært kompliserte strukturer.  
 

Ringtåken i Lyren fotografert av Erlend Langsrud og 
Birger Andresen (se http://imelkeveien.taf-astro.no/#2.2) 

 

 
Føllet (Equ), Delfinen (Del), Pilen (Sge) og Reven (Vul) på rekke og rad mellom Svanen og Ørnen. De 

stiplede linjene er grensene mellom stjernebildene. Deep Sky objekter har symbol og nummer og kanskje 

et navn. = Planetarisk tåke, = Åpen stjernehop, = Kuleformet stjernehop (kulehop).  
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Reven (Vulpecula)  
Reven har bare svake stjerner og ligger i et stjernerikt område. Dette stjernebildet er derfor vanskelig å 
finne, men du klarer det nok med kartet ovenfor i hånda og når du starter letingen fra Albireo (β Cygni) 
øverst på kartet. Du får også god hjelp av det lett gjenkjennelige stjernebildet Pilen.  
 
Reven inneholder seks åpne stjernehoper som er avmerket på kartet. Ingen av disse er spesielt fine, kan-
skje bortsett fra Brocchis hop (Cr 399) som også kalles kleshengeren. Den er en såkalt asterisme som 
betegner stjerner som utgjør et tydelig mønster som står klart frem relativt til stjernene rundt dem. Vi kan 
se på de som stjernebilder i miniatyr. I dette tilfellet danner stjernene en figur som ligner på en klesheng-
er.   

      
Brocchis hop, Kleshengeren (Cr 399). Omtrent nord-sør orientering til venstre og rotert 180º til høyre for 
at kleshenger-formen skal bli lett å se. 

 
Lysstyrken til stjernene i Kleshengeren er fra 5,2 - 7,2 mag og utstrekningen er ca. 1,5 grader (= ca. 3 
fullmånediametre). Den er derfor meget flott å se i prismekikkerter.  
 
Manualtåken (M27) er den største planetariske tåken vi kan se på himmelen. Den har en diameter på 6,7 
bueminutter mot 3,0 x 2,4 bueminutter for Ringtåken. 
Massen er i hovedsak sendt ut i to 90 graders sektorer i to 
motsatte retninger. I teleskoper ligner derfor tåken på en 
manual av den typen som man bruker for å trene overarmen 
med på treningsstudioer. 
 
Manualtåken er ca. 1250 lysår unna oss og har en diameter 
på ca. 3 lysår, noe som gjør den til en av de største 
planetariske tåkene vi kjenner til. Den totale lysutstråling er 
ca. 100 ganger solas utstråling. Alderen antas å være ca. 10 
000 år. Sentralstjernen har lysstyrke 13.5 mag og er derfor 
synlig i 10 tommer (25,4 cm) teleskop og oppover dersom 
det er gode forhold på et mørkt sted. Temperaturen til 
sentralstjernen er på ca. 85 000ºC. Utvidelsesfarten er ca. 30 
km/sekund.  

M27 fra http://www.astrosurf.com/asanz/M27-LRGB.jpg  
 
Den samlede lysstyrken er 7,4 mag. Dette er ca. 3,5 ganger så sterkt som Ringtåken, men siden M27 dek-
ker er område med 6-7 ganger så stort areal, så er overflatelysstyrken allikevel vesentlig mindre enn for 
Ringtåken. Dette forsterkes av at massen i Ringtåken er konsentrert i selve ringen, som jo bare er en del 
av Ringtåkens totale utstrekning. 
 
M27 kan ses i store prismekikkerter og små teleskop, spesielt fra mørke steder og med gode forhold. Den 
blir imidlertid ikke imponerende før man kommer opp i minst 8 tommer teleskop. Det hjelper veldig å 
bruke Ultra High Contrast (UHC) filter eller Oksygen-III (O-III) filter når man ser på M27. 
 
For å finne M27 anbefales det på starte fra den sterkeste stjernen i Pilen. M27 befinner seg da ca. 3 grader 
rett over denne stjernen som vist på oversiktskartet ovenfor.  
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Pilen (Sagitta) 
Dette stjernebildet er for den jevne hobbyastronom først og fremst interessant på grunn av sin vakre form. 
Det er lite i utstrekning, men er samtidig vakkert. Det er dessuten et av de få stjernebildene som tydelig 
ligner på navnet sitt; det ser faktisk ut som en pil på vei fra buen til en jeger.   
 
Kulehopen M71 er en flott liten kulehop som befinner seg omtrent midt mellom linjen mellom δ og η 
Sagittae, men litt under denne linjen. Samlet lysstyrke er 8,4 mag og utstrekningen er 7,2 bueminutter. 
  

      
Kulehopen M71 finner du greit midt mellom δ og η Sagittae og litt under linjen mellom disse. 
 
U Sagittae er en av de flotteste formørkelsesvariable stjernene etter Algol i Perseus. Det går 3d 9t 8m 5s 
mellom hver gang den svakeste stjernen passerer foran den sterkeste. Lysstyrken faller da raskt fra 6,4 
mag til 9,2 mag. Lysstyrken faller 
altså med en faktor ca. 10. Den holder 
seg på denne lysstyrken i 1t 40m før 
den stiger raskt til 6,4 mag igjen. 
Stjernens lysvariasjon kan følges med 
en 7x50 prismekikkert. U Sge er lett å 
finne rett vest for Kleshengeren (Cr 
399) som er omtalt ovenfor. Kartet til 
høyre viser i detalj hvor du finner den. 
 
 
 
For de som er spesielt interessert i variable stjerner og har et middels stort teleskop er V Sagittae en in-
teressant stjerne. Den varierer mellom 8,6 og 13,9 mag på en helt uregelmessig måte. Den ble oppdaget 
av L. Ceraski i Moskva i 1902. Den kan falle så mye som 2 magnituder (en faktor på ca. 6) på tre dager 
og øke like mye på 5 dager. Stjernen finnes via kartet nedenfor. TAF har tre erfarne observatører av vari-

able stjerner som han 
hjelpe deg i gang med 
slike observasjoner der-
som du er interessert. Ta i 
så fall kontakt med meg.  
 
For den ihuga variable 
stjerne observatøren er 
også WZ Sge svært 
interessant. Denne stjer-
nen har hatt 4 nova-
lignende utbrudd siden 

den først ble oppdaget i 1913. De tre andre var i 1946, 1978 og 2001. Lysstyrken øker under et utbrudd 
fra ca. 15 (så vidt synlig i 14 tommer teleskopet på observatoriet i Bratsberg) til ca. 7 mag (nesten synlig 
uten kikkert på høyfjellet under ideelle forhold). 
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Delfinen (Delphinus) 
Delfinen trekker av en eller annen grunn til seg blikket mitt på høstkveldene. Det er et eller annet attrak-
tivt med den lille skjeve firkanten (femkanten?) med ei lita stjerne til litt under.  Stort mer er det egentlig 
ikke med dette stjernebildet bortsett fra kulehopen NGC 6934 som 
er ganske fin i middels store eller større teleskoper. Den har samlet 
lysstyrke 8,9 mag og en utstrekning på 7,1 bueminutter. Den er 
altså omtrent like stor som Manualtåken i Reven. 
 

 
  

NGC 6934 i Delfinen finner du rett under selve stjernebildet. 

 

Føllet (Equuleus) 
Dette stjernebildet er ikke særlig iøynefallende. Det består av 
kun fire noenlunde lyssterke stjerner i et svært lite område 
mellom Delfinen og Pegasus. Det er kanskje derfor ikke rart 
at det ikke inneholder noen objekter som er av spesiell 
interesse annet enn for de med meget store teleskop eller 
svært sterk interesse for dobbeltstjerner eller variable 
stjerner. Det beste jeg kommer på å si om det er vel at det 
ligger like ved en av nordhimmelens flotteste kulehoper; 
M15 i Pegasus. Ikke for det; jeg må innrømme at jeg kikker 
bort på den lille firkanten rett som det er der den står i et 
ellers stjernefattig område. 
 
 

  

 
                              Føllet gjør ikke så mye ut av seg i et  

                              stjernefattig område. Vakre M15 i  
                              Pegasus finner du rett utenfor grensen  
                              til Føllet. 

 
 

 
 
 

 
Når du først er i området kan du like godt svippe bortom 

vakre M15 i Pegasus. I store teleskoper er den muligens 
enda finere enn den berømte M13 i Herkules. 
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Nyheter 
Nyoppdaget planetsystem motbeviser teoriene  
Kilde: forskning.no  

 

Nye data fra Kepler-teleskopet har avslørt noe man tidligere trodde var umulig: Et planetsystem 

som kretser om to stjerner. Nå trenger man nye teorier, sier en av astronomene som har stått bak 

studien. 

 
For snart et år siden var forsker Lars A. Buchhave (Niels Bohr Institutet og grunnforskningssen-
teret StarPlan på Københavns Universitet) med på å gjøre et ekstraordinært funn. Sammen med 
en internasjonal forskergruppe analyserte han data fra det berømte Kepler-teleskopet. Han fant 
en planet som rokket ved alle teorier om planetdannelse. 
  
Planeten kretset om ikke bare én, men to stjerner. 
  
Og nå har de gjort det igjen: Kepler-data har avslørt to planeter – noe som kan klassifiseres som 
et planetsystem – som også kretser om to stjerner. «For et år siden trodde man ikke det var mu-
lig,» sier Buchhave. 

  
Det nyoppdagede planetsystemet har fått navnet Kepler-47, og oppdagelsen er publisert i tids-
skriftet Science. 
  
I teoriene man har hatt om hvordan planeter dannes, er det en forutsetning at planeter alltid kret-
ser om én stjerne. Man har gått ut fra at flere stjerner gir ustabile baner, slik at planetene risikerer 
å bli skjøvet ut i det tomme rom. Dessuten mente man at flere stjerner ville skape så mye kaos i 
den omkringliggende gassen at planetdannelsen ikke ville kunne finne sted. 
  
Planetene i det nyoppdagede planetsystemet er henholdsvis 3 ganger og 4,6 ganger større enn 
jorden. De beveger seg i en bane om stjernene sine på 49,5 og 303,2 dager. 
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De 303,2 dagene er faktisk temmelig interessante fordi det ikke er så langt fra våre 365 dager. 
Det betyr at avstandene fra den ytterste planeten til stjernene den går i bane rundt, er omtrent 
som avstanden fra jorden til solen. Hvilket igjen betyr at den ligger i det forskerne kaller «den 
beboelige sonen». 
  
Dessverre er det en gassplanet. Hvis ikke ville det vært en stor nyhet, for da kunne det ha vært 
flytende vann der, noe som igjen kan bety liv. Det nye planetsystemet er en del av stjernebildet 
Svanen, på engelsk Cygnus, som befinner seg cirka 5000 lysår unna oss. 
  
Men hvordan finner man overhodet noe som ligger så usannsynlig langt unna? Svaret er ly-
sendringer. Når en av planetene beveger seg inn foran stjernen – fra vårt synspunkt – formørkes 
stjernen litte grann. Lysendringen er så liten at den umulig kan spottes med det blotte øye. Men 
det er Kepler-teleskopets spisskompetanse. 
  
Kepler overvåker 155 000 stjerner og måler små endringer i lysstyrke. Det er så følsomt at det 
også kan oppdage små planeter, som jorden. 
  
Siden Kepler ble satt i operasjon for tre et halvt år siden, har det veltet ut med nyheter. Noen har 
vært veldig store, andre er druknet i mengden. 
  
«Det kommer så mange nye oppdagelser fra Kepler at det nesten er vanskelig å forholde til seg,» 
forteller Buchhave. 
  
«Vi er blitt litt overveldet fordi det er så enormt mye data. Dette her er et spennende skritt, men 
det er tross alt ikke like stort, som da vi første gang oppdaget en planet som kretset om to stjer-
ner. Kepler-16b, som denne planeten ble hetende, var en stor oppdagelse.» 
  
«Senere er det oppdaget flere slike systemer, så det kan godt være ganske vanlig,» avslutter 
Buchhave. 

Eivind Wahl 
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Vi kan oppdage utenomjordisk liv innen 40 år 
Kilde: forskning.no  
 

Dersom det finnes liv på andre planeter, vil vi kunne oppdage det i løpet av de neste 40 årene, 

mener tidligere Royal Society-president Martin Rees. 

 
Lord Martin Rees har vært president i det britiske vitenskapsakademiet Royal Society, og astro-
nomirådgiver for dronningen. I går holdt han et foredrag i forbindelse med Stephen Hawkings 
nye TV-serie, og kom med sine synspunkter på fremtiden. 
  
«Opphavet til liv, stedene det eksisterer og hvorvidt det finnes utenomjordisk liv kommer til å bli 
avgjørende,» sier Rees. Rees spår at vi vil kunne se bilder av eksoplaneter allerede i 2025, skri-
ver Daily Telegraph. 
  
«Vi vet at stjerner har planeter i bane rundt seg akkurat som vår egen sol har. Dette har vi egent-
lig lært i løpet av det siste tiåret. Innen ti eller 20 år bør vi kunne få bilder av andre planeter som 
vår egen, som går i bane rundt andre stjerner. Det vil bli veldig spennende å se om det finnes be-
vis for utenomjordisk liv,» sa Rees. 
  
Eksoplaneter er vanskelige å observere direkte, og studiene av dem baserer seg i stor grad på in-
direkte observasjoner. De siste årene har over 800 eksoplaneter blitt identifisert, og forskerne ser 
ut til å komme stadig nærmere oppdagelsen av en planet som ligger like gunstig til som vår egen. 
 
Onsdag meldte astronomene ved ESO (European Southern Observatory) at de har oppdaget nok 
en planet i den beboelige sonen rundt stjernen Gliese 163. Planeten har fått navnet Gliese 163c, 
og har en masse på 6,9 ganger vår egen planet. Forskere fra Planetary Habitability Laboratory 
(PHL) regner med at den er varmere enn jorda, ettersom den får rundt 40 prosent mer lys fra sin 
egen stjerne. 
  
«Vi vet ikke hva slags atmosfære Gliese 163c har, men dersom vi antar at den har en oppskalert 
versjon av vår egen atmosfære, vil den ha en overflatetemperatur på 60 grader,» skriver forsker-
ne. 
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 Ved hjelp av HAARPS-teleskopet (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) har de også 
funnet en større planet, Gliese 163b, mye nærmere stjernen, og mener også at det kan være en 
tredje planet mye lengre unna.  
 
Gliese 581g og Saturns måne Titan regnes foreløpig som de beste kandidatene til å huse liv, og 
for to år siden garanterte astronomiprofessoren som oppdaget førstnevnte at det var liv på plane-
ten. 
  
Rees mener imidlertid det er gode muligheter for at vi faktisk ikke ville kjent igjen utenomjor-
disk liv selv om det fantes. «Det kan være noen problemstillinger hjernene våre aldri vil være i 
stand til å forstå, på samme måte som sjimpanser ikke kan forstå kvanteteori,» sier han. 
  
Rees har tidligere spekulert i om utenomjordisk liv allerede stirrer oss rett i ansiktet, men i en 
form vi ikke er i stand til å gjenkjenne, skriver Daily Mail. 
  
«Problemet er at vi ser etter noe som er veldig likt oss, og antar at de i det minste må ha noe i 
nærheten av den samme matematikken og teknologien. Jeg har en mistanke om at det kan være 
både liv og intelligens der ute i former vi ikke kan oppfatte,» sa Rees. 

Eivind Wahl 
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Deep Sky hjørnet 
av Terje Bjerkgård 
 

 
Denne gangen skal vi ta for oss to par med fine objekter i stjernebildet Store Bjørn (Ursa Major) som står 
fint på nordhimmelen nå om høsten. Karlsvogna er jo også en del av stjernebildet. Med liten forstørrelse 
og stort synsfelt kan en se objektene i parene i samme synsfelt. På kartet er også vist de andre Messier-
objektene i området, og alle er relativt lyssterke og fine galakser (spesielt M51, M63 og M101). 

 

M81 og M82 – Et flott galaksepar 
Nest etter Andromedagalaksen er nok dette himmelens flotteste galakser. Grunnen er at det her er to 
temmelig lyssterke galakser like ved hverandre (drøyt ½ grad i avstand, se forsiden). Et flott syn i alle 
teleskoper! For å finne galaksene er det enklest å ta utgangspunkt i δ (delta) og α (alfa) Ursae Majoris i 
selve vogna i Karlsvogna og så forlenge den vekk fra draget like langt som avstanden mellom de to stjer-
nene og litt på skrå (45O) mot nord.  
 
M81 er en spiralgalakse med lysstyrke 6.9 mag og utstrekning 26 x 14 bueminutter, mens M82 er en irre-
gulær galakse med lysstyrke 8.4 mag og utstrekning 13 x 6 bueminutter. I 4-tommers teleskoper kan en i 
M81 se en lyssterk kjerne som gradvis blir svakere med ujevn lysstyrke utover. Noen hevder faktisk å ha 
sett spiralstrukturen i så små teleskoper. Mer vanlig er å se det med 8-10 tommere, men da kreves det 
gode forhold og mørketilpasset syn. M82 sees som en avlang, ujevnt belyst og noe uregelmessig tåke, 
tydelig svakere enn M81. Like vest og litt sør for M81 er det en tredje galakse NGC 3077, som med lys-
styrke 9.9 mag, men relativt lav overlatestyrke, nok krever en 6-tommer for å sees med sikkerhet. 
 

M97 – Ugletåken og M108 – galakse 
Dette er et annet flott par, men noe vanskeligere å observere.  
M97 er en planetarisk tåke og har fått navnet Ugletåken pga. to mørkere ”øyne” i den 194 buesekunder 
store tåkeskiven (se forsiden). Lysstyrken er 9.9 mag, men på grunn av størrelsen er overflatelysstyrken 
lav. I et 4 tommers teleskop sees tåken som en stor, svak ullen tåkedott. For å se ”øynene” kreves det 
minst et 8-tommers teleskop og gjerne bruk av et smalbåndsfilter (UHC eller O-III). 
 
M108 er en stor avlang spiralgalakse (8 x 2 bueminutter) med lysstyrke 10.0 mag (se s.2). I et 4-tommers 
teleskop sees den som en avlang strek med noe varierende lysstyrke. I større teleskoper kan en skimte 
mørke områder i den elliptiske skiven og kjernen trer tydeligere fram. 
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Stjernehimmelen September – Desember 2012 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er høstjevndøgn 22. september kl. 16.49. Da står Sola loddrett over et punkt på ekvator, og fra dette 
punktet vil Sola være i senit ved middagstid. Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år, der dag og natt er 
så godt som like lange, derav navnet. Ved et jevndøgn står Sola i ett av to motsatte punkter på himmelku-
len der himmelekvator og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles jevndøgnspunk-
tene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Det er vintersolverv 21. desember kl. 12.12. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane 
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med 
kortest daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 10.02 og går ned allerede kl. 14.32 denne dagen. Ved 
Steinbukkens vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv. 
 
Det er slutt på sommertiden kl. 03 om morgenen 28. oktober. Vi skal da stille klokka tilbake til kl. 02.  
 

Formørkelser 
Det er penumbral måneformørkelse 28. november med maksimum kl. 15.33. Penumbral formørkelse vil 
si at Månen kun dekkes av Jordas halvskygge. Den er derfor svært vanskelig å observere fordi Månen 
ikke blir spesielt mørkere. Denne gang står Månen i tillegg svært lavt på østhimmelen. 
 

Planetene 
Merkur er synlig før solnedgang i slutten av november og første uka i desember. Månen okkulterer Mer-
kur 14. november, men dette er utfordrende å observere. Merkur står knapt åtte grader øst for sola, bare 
drøyt 4 % av planeten er solbelyst, og lysstyrken er beskjedne +3,2 mag. Månen er heller ikke enkel å 
finne med bare 4 % fase. I tillegg skjer okkultasjonen på dagtid med maksimum rundt kl.11. 
 
Venus er svært iøynefallende på morgenhimmelen i det meste av perioden, men spesielt i september og 
oktober. Venus passerer bare drøyt 30 bueminutter sør for Saturn den 27. november. 
 
Mars er i praksis ikke synlig i denne perioden. 
 
Jupiter står flott til for observasjon i hele perioden. Planeten befinner seg i stjernebildet Tyren (Taurus) 
hele tiden. Den er i opposisjon 3. desember og lysstyrken er da hele -2.8 mag, mens planetskiven har en 
diameter på 45 x 48 buesekunder. De fire galileiske månene Io, Europa, Ganymedes og Callisto er synlig i 
prismekikkert. Med et 8-tommers teleskop kan du skimte den røde flekken. Når den er synlig kan du blant 
annet finne her:  http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3304091.html?page=1&c=y 
 
Saturn dukker opp på en lys morgenhimmel i slutten av november, men står svært lavt. Den befinner seg 
i grenselandet mellom Vekten (Libra) og Jomfruen (Virgo). Ved hjelp av Venus som passerer bare 32 
bueminutter unna 27. november, kan en kanskje finne planeten.  
 
Uranus står svært fint til fra august og utover hele høsten. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene (Pi-
sces). Planeten er i opposisjon (nærmest oss) 29. september, lysstyrken er 5.7 mag (så vidt synlig uten 
kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.7 buesekunder. Med litt forstørrelse er 
det altså mulig å se en svakt grønnlig skive.  
 
 
 
 



30     Corona, 3/2012 - Trondheim Astronomiske Forening 

  
Ved opposisjon er det mulig med et større teleskop som 
C14 på observatoriet å se de mest lyssterke månene til 
Uranus, spesielt Titania og Oberon når de er lengst fra 
planeten. 
 
 
 

 
Neptun var i opposisjon 24. august. Planeten befinner seg lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet 
Vannmannen (Aquarius). Lysstyrken er omlag 7.8 mag og planetskiven kun 2.3 buesekunder tvers over. 
Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den grønnlige fargen og at den har skiveform 
krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. Mot slutten av året går den ned før midnatt. 
 

 
Posisjonen til Uranus og Neptun på sørhimmelen ca. kl. 22 den 15. september. Den buede linja nederst 

markerer horisonten. Planetene flytter seg svært lite på himmelen i perioden så kartet kan også brukes for 
oktober og november. 

 

Meteorsvermer 
Leonidene forventes ifølge International Meteor Organization (IMO) å få lav aktivitet i år med en ideell 
timerate (ZHR) på rundt 10–15. Maksimum er ventet rundt kl. 10 på formiddagen den 17. november, men 
med en mulig topp også ca. kl. 07 den 20. november. Månen er ikke noe problem i år.  

 
Geminidene er alltid en av de flotteste stjerneskuddsvermene i året. Den har vanligvis en ideell timerate 
(ZHR) på 120. Maksimum i år er estimert til kl. 00.30 den 14. desember, altså nær ideelt for oss. Radian-
ten er nemlig like over de to sterke stjernene Castor og Pollux i Tvillingene og står høyt på himmelen hele 
natten. Tar vi med at det er også er nymåne så ligger dette an til å bli en virkelig flott opplevelse!  
 

 

Navn Mag. Avstand fra Uranus 

Ariel 14.4 9.6 ” 

Umbriel 15.0 8.7 ” 

Titania 13.9 21.9 ” 

Oberon 14.2 29.9 ” 

Miranda 16.5 7.8 ” 


