
   

    



                    

 

 

 

                   Redaktørens ord
Den 10. desember 

1998 ble Trondheim 
Astronomiske Fore-
ning offisielt stiftet. 
Det vil altså si at 

foreningen vår nå er 15 år. 
GRATULERER til alle sammen!  
Stiftelsen skjedde i en ekstraordinær 
generalforsamling. TAF ble dannet som 
en ”knoppskyting” fra bedriftsforening-
en GalAksen i Autronica. Denne fore-
ningen fikk etter hvert for mange eks-
terne medlemmer og det ble besluttet å 
danne en ny ekstern forening, som altså 
ble TAF. 
Ved årsskiftet 1998/99 hadde TAF 
allerede 59 medlemmer. I dag har vi en 
medlemsmasse som teller nesten 170 
personer, så vi kan vel trygt si at det er 
en vital forening.  
Vi har vært med på mange store astro-
nomiske begivenheter i løpet av disse 
årene, som f.eks. to Venuspassasjer, 
Sol- og Måneformørkelser, nærkontakt 
med asteroider, meteorstormer, flotte 
kometer og flere supernovaer.  
Observatoriet vårt ble innviet i februar 
2001 og har vært flittig brukt av våre 
medlemmer og ikke minst vært til glede 
for skoleklasser og andre av byens 
befolkning.  
Observatoriet vårt må altså nå flyttes og 
det har vært gjort mye godt dugnadsar-
beid på observatoriet og i garasjen 
hjemme hos Birger denne høsten. I 
skrivende stund er det nye foto-
observatoriet nesten ferdig og klart til 
montering av teleskop og utstyr. Det 

blir spennende å se hva utstyret vil 
kunne levere av flotte bilder utover 
vinteren og våren! Det er også gjort 
mye arbeid med fundamentene til 
det visuelle observatoriet, som skal 
flyttes til våren.  
Medlemsbladet Corona som du nå 
leser, ble utgitt første gang i februar 
1999 under navnet Trondheims-
astronomen. Allerede det neste 
nummeret het Corona. Siden da er 
det kommet ut 57 utgaver til, slik at 
dette faktisk er 60. utgave av Coro-
na!  
Når jeg går tilbake til nr. 1/1999 ser 
jeg at Birger har en artikkel om 
Planck-satellitten og hva vi kan for-
vente av den. I følge den artikkelen 
skulle den skytes opp i 2007, men 
det ble først gjort i 2009. Jammen 
var vi tidlig ute med nyheter! Ellers 
i nr.1 var det rapporter om meteor-
svermene Leonidene og Geminide-
ne, praktiske tips om hvordan be-
gynne med astronomi og om åpne 
stjernehoper i Kusken og Tvilling-
ene. En kort notis omhandlet det 
nyåpnede planetariet på Vitensente-
ret i Trondheim. Ja, dette kan du 
lese mer om selv. Alle de tidligere 
utgavene finnes på våre hjemmesi-
der i pdf format. 
Til slutt vil jeg ønske alle en riktig 
GOD JUL og GODT NYTTÅR og 
ikke minst noen klarværskvelder og 
–netter! 
 

Terje Bjerkgård 

 

Styret i TAF informerer 
TAF trenger flere operatører til teleskopet på TAF-observatoriet i Bratsberg 
når vi skal arrangere observasjonskvelder både for egne medlemmer og andre. 
Det trengs ingen forkunnskaper. Kurs vil bli holdt utpå nyåret. Ta kontakt 
med TAF-leder (se adresse til høyre). 
TAF har kjøpt et Canon 60Da speilreflekskamera som lånes ut til medlemme-
ne. Dette fungerer på samme måte som andre Canon speilreflekskameraer, 
men er spesiallaget for astro-fotografering (ekstra følsomt for rødt H-alfa lys). 
 
Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har fått ett nytt medlem siden sist, mens ingen har meldt seg ut. TAF har 
169 medlemmer pr. 14/12-13. Vi ønsker hjertelig velkommen til 
 

Asbjørn Djupvik. 
 
Styret ønsker alle sine medlemmer og kontakter en God Jul og Godt Nytt År! 
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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FORSIDEN: Andromedagalaksen 
v/ Kai Dahlqvist. Canon EOS 
650 og 120 mm ED refraktor med 
field flattener. 7 bilder á 2 minutter 
er stacket i DeepSky stacker. 
Pleiadene fotografert av Bjørn 
Willmann. Canon EOS 30D og 
80mm ED refraktor. 3+4 min bilder 
er stacket av Erlend Langsrud. 
Taket legges på det nye 
fotoobservatoriet. Foto J. Dahl-
Stamnes. 
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Byggeaktivitetene på observatoriet i Bratsberg  
Av Erlend Rønnekleiv 

Foto: Jørn Dahl-Stamnes (JDS), Birger Andresen (BA) og Erlend Rønnekleiv (ER) 

 
I løpet av høsten 2013 har det pågått intens byggeaktivitet i Bratsberg for å sette opp et nytt fotoobserva-
torium, og forberede flytting av TAFs eksisterende visuelle observatorium. Varmebrakka og observatoriet 
må flyttes fordi grunneierne på gården der vi holder til skal bygge nytt bolighus der disse byggene står i 
dag. Flyttingen må gjennomføres tidlig neste sommer, og krever endel grunnarbeid på den nye tomta. 
Mye av dette grunnarbeidet har blitt gjennomført i høst, parallelt med arbeidet på fotoobservatoriet.  

Fotoobservatoriet skal inneholde et 16-tommers teleskop og en solid montering, og vil være permanent 
utstyrt med et avansert astro-kamera. Systemet vil også inneholde et 4-tommers vidvinkel-teleskop. Både 
utstyret og observatoriet betales og eies av Birger og Erlend, mens TAF betaler leie for den felles tomta. 
TAF-medlemmer er meget velkomne til å være med og bygge opp og senere bruke observatoriet.  Dette 
innebefatter en lang rekke oppgaver, bl.a. byggearbeider, montering, testing, automatisering, snømåking, 
drift og ettersyn, fotografering, prosessering og presentasjon/publisering av bildene.  

Tanken er at utstyret i fotoobservatoriet til enhver tid skal være ferdig oppstilt og justert slik at det raskt 
kan tas i bruk. Uten et slikt permanent oppsett må man typisk bruke flere timer hver gang man skal sette 
opp et større teleskop for astrofotografering. Da blir det fort lite eller ingen tid til fotograferingen hvis 
man skal sove litt den samme natta. 

På sikt planlegger vi også å sette opp værstasjon med sensorer og et webkamera som kan detektere når det 
er klarvær og vindstille. En garasjeport-motor vil også bli montert, som kan åpne og lukke taket som kjø-
rer på skinner. Dermed skal det bli mulig å fjernstyre observatoriet via nettet, eller installere programvare 
som helt på egen hånd åpner observatoriet og starter fotografering når det blir klarvær. 

 
Nåværende og ny plassering av observatoriekomplekset.  

På flyfotoet ovenfor ser vi det eksisterende observatoriet og varmebrakka til høyre, mens det nye observa-
toriekomplekset er tegnet inn nedenfor låven til venstre. «VisObs» og «FotoObs» står for visuelt observa-
torium og fotoobservatorium. «Dob» blir en platting med låsbart deksel hvor TAFs 15-tommers Dobson-
teleskop kan stå permanent slik at det enkelt kan tas i bruk. S1 og S2 er frittstående søyler som medlem-
mer kan montere eget utstyr på. S2 vil muligens få en permanent montering og et låsbart deksel over. 

Ettersom observatoriet ligger innenfor markagrensa måtte vi søke bygningsrådet om å få sette opp de tre 
byggene, og saken måtte helt opp i formannskapet for behandling. Den 6. august var dette godkjent, og 
omtrent på samme tid fikk grunneieren klargjort tomta slik at vi kunne komme i gang.  
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Første oppgave var å fjerne og ta vare på matjorda med spade og trillebår der de to observatoriene skulle 
stå. Mellom 10 og 20 tonn ble trillet vekk de første ukene. Berget under viste seg å være meget porøst, og 
vi var usikre på hvordan vi burde gå fram for å unngå bevegelser i bygget og teleskopsøylen pga. frost. 
Ettersom taket kjører på skinner på veggene er det også viktig at disse ikke beveger seg. Det er også vel-
dig viktig at poljusteringen til monteringen holder seg stabil gjennom vinteren. Vi valgte å støpe 16 mm 
armeringsstål ned i ca. 40 cm dype hull i berget, for deretter å mure opp Lecasøyler rundt armeringen. 
Under boringen merket vi enda tydeligere hvor porøst fjellet var, og vi valgte derfor å legge drenerende 
pukk og isolasjonsplater rundt søylene for å hindre frosten i å gå ned i fjellet. Dette ble det mye arbeid av, 
og i etterpåklokskapens lys tror jeg kanskje at det ville vært enklere å leie en gravemaskin for å skrape 
ned berget og planere med pukk, for deretter å legge ut isolasjonsplater og støpe en betongplate som ob-
servatoriet kunne stå på.  

Teleskopsøyla til FotoObs ble fundamentert enda grundigere enn pilarene, med en 60x60 cm betongplate 
i bunnen og 5 armeringsjern ned i bakken. Derfra går det en isolert 35x35 cm betongsøyle opp til gulv-
høyde i observatoriet. Videre er det støpt en søyle 25 cm i diameter opp til to nivelleringsplater i stål som 
holdes sammen av tykke gjengede stålbolter. Det blir dermed mulig å justere høyden på teleskopet ved å 
justere avstanden mellom nivelleringsplatene. 

  
T.v.: Halvferdig gravejobb. Foto ER. T.h.: Per Skalle støper fundament for teleskopsøyle. Foto JDS 

    
T.v.: Birger inspiserer teleskopsøylens nedre del. Foto JDS. I midten: Asle Schei og Herman Ranes leg-

ger gulvbord for FotoObs. Det er lagt pukk og isolasjonsplater rundt søylene. Pilarer til VisObs ses i for-
grunnen. Foto ER. T.h.: Ferdig teleskopsøyle i FotoObs. Den øverste nivelleringsplata mangler. Foto ER. 

Gulvet til FotoObs ble konstruert av 48x96 mm impregnerte bjelker og terrassebord. Veggene ble deretter 
prefabrikkert hjemme i Birgers garasje. På den måten sparte vi mye kjøring, vi fikk godt arbeidslys, og vi 
slapp å stå ute i regnvær. TAF-medlemmene Eli og Ingebrigt Rø tilbød meget generøst gratis materialer 
fra Myrvang Gård, og vi fikk bruke låven deres til å kappe opp reisverk og panel. De neste ukene gikk 
med til å skru sammen reisverk, montere skråbånd og veggpapp, feste panel, og lage dør og en luke til 
sørveggen. Birger og kona hans Hilde la ned mye arbeid i å grunne og male veggene, og de fikk oppleve 
at en ubehagelig lukt av oljegrunning fylte huset i flere dager.  



6     Corona, 4/2013 - Trondheim Astronomiske Forening 

  
T.v.: Jørgen Bosoni monterer de siste skruene. Foto ER. T.h.: Birger grunner nordveggen. Foto: Birgers 

kone Hilde Søderholm. 

  
T.v.: Per Skalle og Jørgen Bosoni monterer panel på en veggmodul. T.h.: Birger, Jørgen og Erlend med 
ferdige veggmoduler i bakgrunnen. Foto: ER/selvutløser.  

Takstolene bestilte vi fra Hell Sagbruk. Disse og veggmodulene ble så kjørt opp i Bratsberg, og et stort 
lass med materialer ble kjøpt inn for å montere opp taket. Den første snøen begynte å komme, og vi mer-
ket at det var på høy tid å få fotoobservatoriet under tak!  

På formiddagen fredag 28. oktober startet så den store dugnaden med å med å få reist vegger og tak på 
FotoObs. I løpet av den første dagen fikk vi opp de fire veggene, samt alle takstolene. Det var morsomt å 
se at ting reiste seg så fort!  

   
T.v.: Per Sæterhaug, Erlend Rønnekleiv, Hannu Leinonen og Asle Schei oppstilt foran to ferdig monterte 

vegger. Foto BA. T.h.: Alle fire vegger er på plass. Birger titter over kanten. Foto ER.  
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T.v.: Takstolene ferdig montert. Dette gikk unna! Erlend og Per S. føler de har gjort et dugelig dagsverk. 
Foto BA. T.h: Neste dag med legging av vindsperre-duk og listverk. Bjelker til skinnegangen har også 

kommet opp. Vi ser Kjell Erik Aas, Per Sæterhaug, Terje Bjerkgård og Jørn Dahl-Stamnes. Foto BA.  

   
T.v.: Takplatene er på plass og Per Sæterhaug tar en velfortjent hvil. Foto BA. T.h.: Sør-veggen til 

FotoObs med luke. Foto BA.  

Arbeidet med å gjøre ferdig taket skulle vise seg å ta lengre tid, men etter en økt for Per Sæterhaug og 
Birger på mandagen var takplatene på plass. I løpet av helga hadde vi også fått montert veggpanel øverst 
på nord-veggen, og bjelkene for skinnegangen var satt opp.  

I løpet av de følgende ukene fikk vi også montert panel på sørveggen og en hengslet luke som kan vippes 
ned for å fotografere ned mot horisonten. Brynjar Berg har anskaffet 12 trinsehjul som han har frest ut og 
tilpasset med festebraketter. Han har også skaffet stålskinner som har fått et lag med sinkmaling, og det 
hele har blitt montert slik at taket nå kan trilles av.  

Neste operasjon blir å sette opp montering, teleskop og dørlås. Dessverre har ikke leverandøren av 16-
tommeren fått reparert delene som ble skadet i den første transporten ennå, men Birgers montering og en 
4-tommers vidvinkel-refraktor er klare til bruk. Vi vil også begynne å se på installasjon av garasjemotor 
og værstasjon i løpet av vinteren. De som har lyst til å være med og bidra etter beste evne til aktivitetene 
framover må gjerne ta kontakt!  

Takk til alle dugnadsdeltagere! Med fare for at noen blir glemt: Jørgen G. Bosoni, Kjell Erik Aas, Per 
Skalle, Per Sæterhaug, Brynjar Berg, Asle Schei, Håvard Bjørke Bringsli, Rolf Hegerberg, Jørn Dahl-
Stamnes, Terje Bjerkgård, Anders Gjelsvik, Knut Olav Helleseng, Herman Ranes, Hannu Leinonnen, 
Stein Wasbø, Bjørn Håkon Granslo (NAS), Steinar Steinnes (Fesil), Geir Arne Kjønstad, Arild Clausen, 
Frode Stokke, Arne Rønnekleiv, Birger Andresen og kona hans Hilde, Erlend Rønnekleiv. Takk også til 
Eli og Ingebrigt Rø for materialer til panel og reisverk! 

Vi håper at mange av dere også får anledning til å stille opp når VisObs skal flyttes tidlig neste sommer.  
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Stjernedannelse 
Av Birger Andresen, TAF 

De grunnleggende tingene rundt dannelse av stjerner er godt forstått, mens mange detal-

jer fremdeles ikke er det. Noen høydepunkter blir beskrevet i artikkelen.  

Kriterium for gravitasjonskollaps av materieskyer i universet 
En sky med materie i universet trekker seg sammen på grunn av sin egen tyngdekraft dersom den har stor 
nok tetthet. I en forenklet jevn materieansamling som i utgangspunktet er helt i ro, og der vi ser bort fra 
blant annet gassdynamikk, magnetfelter, støvdannelse, fordampning og stråling, er den kritiske grensen 
for tetthet kjent som Jeans tetthet.  Den øker med tredje potens av skyens temperatur (målt i Kelvin) og 
avtar med andre potens av massen til skyen. Det er altså lettere å starte stjernedannelse i en tett og kald 
sky enn i en tynn og varm sky. En sky bestående av molekylært hydrogen (H2) med totalt 1000 solmasser 
og en temperatur på 20 Kelvin (ca. -253⁰C) vil f.eks. ha en Jeans tetthet på 10-22 g/kubikkcentimeter (dvs. 
0,000 000 000 000 000 000 000 01 gram pr kube med sidekant 1 cm). Dette er en ekstremt lav tetthet. En 
tilsvarende sky med samme temperatur og en total masse tilsvarende 1 solmasse vil ha en Jeans tetthet 
som er 1000 x 1000 = en million ganger større. Til sammenligning har en sky med 1000 solmasser og 
temperatur på 100K (ca. -173⁰C) en Jeans tetthet som er 125 ganger større siden (100K/20K)3 = 53 = 5 x 5 
x 5 = 125. 

  
Oriontåken – En enorm gassky hvor det nå dannes utallige stjerner. Fem bilder er stacket. Strekene er en 
satellitt som flytter seg fra et bilde til det neste. (Foto: Jørn Dahl-Stamnes) 

Jeans tetthet er et godt utgangspunkt for å diskutere stjernedannelse selv om den strengt tatt kun gjelder 
for en ideell gassky som i utgangspunktet er i likevekt (dvs. at den i utgangspunktet blant annet verken 
utvider seg eller trekker seg sammen) og hvor vi har sett bort fra de viktige egenskapene nevnt ovenfor. 
Hvis en kjempestor gassky som har en tetthet svært nær Jeans tettheten først begynner å trekke seg sam-
men, f.eks. fordi en supernovaeksplosjon i nærheten lager en ustabilitet, så skjer dette til å begynne med 
ved nesten konstant temperatur. Etter hvert som tettheten øker, så vil lokale områder i skyen overskride 
Jeans tettheten. Hvert av disse områdene vil da kunne starte sitt eget lokale tyngdekraftkollaps. På denne 
måten deles den store skyen opp i mindre fortetninger som videre kan fragmenteres ytterligere. Dette er 
årsaken til at en stor gassky ikke ender opp som en eneste kjempestjerne, men i stedet blir til et stort antall 
stjerner. Det er disse vi ser som stjernehoper i teleskopene våre. 

 
En stor gassky produserer mange 
stjerner fordi Jeans tettheten overskri-

des flere steder lokalt når skyen trekker 
seg sammen.  Hvert av disse områdene 
kan dele seg ytterligere opp en eller 

flere ganger avhengig av skyens opp-
rinnelige størrelse og massefordeling. 
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De yngste åpne stjernehopene har fremdeles synlig gass rundt stjernene sine. Etter hvert spres denne ma-
terien av strålingstrykket fra stjernen slik at gassen blir for «tynn» til at vi ser den. Rosettetåken i Enhjør-
ningen (Monoceros) er en stjernehop under dannelse hvor det har «klarnet opp» kun i sentrum av gass-
skyen slik at vi ser de nydannede stjernene der, mens det fremdeles er mye tett gass utenfor dette.  Pleia-
dene i Tyren (Taurus) er et eksempel på en åpen stjernehop hvor mesteparten av «overskuddsmaterien» er 
spredd så mye at vi kun «ser» den nær de sterkeste stjernene på fotografier. 
 

     
Til venstre Pleiadene (Foto: Bjørn Willmann) og Rosettetåken (Foto: Erlend Rønnekleiv og Birger And-
resen) er unge åpne stjernehoper. 

Kampen mellom gravitasjon og strålingstrykk 
Det er i hovedsak tyngdekraften (gravitasjonen) og trykket i gassen som «slåss» om å dominere når det 
dannes en stjerne. I universet finnes det kjempestore skyer med ca. 75 vekt% hydrogen og ca. 24 vekt% 
helium, anriket med små mengder av tyngre grunnstoffer. Hvis tettheten er lav nok, skjer det bortimot 
ingenting med disse skyene inntil f.eks. en supernova eksploderer i nærheten. Da kan sjokkbølgene føre 
til lokale forstyrrelser slik at hele skyen, eller deler av den, overskrider Jeans tettheten. Materien faller da 
innover mot et tyngdepunkt. Først skjer det svært sakte og ved tilnærmet konstant temperatur, såkalt iso-
term sammentrekning (iso = lik og term = termisk). Sammentrekningen styres da fullt og helt av gravita-
sjonen. Trykket øker, og senere også temperaturen.  
 
For ei stjerne med 1 solmasse og en typisk gassky-temperatur på 20K er Jeans tettheten ca. 10-16 
gram/kubikkcentimeter. Hvis vi for enkelhets skyld antar at den totale massen kun består av hydrogenmo-
lekyler og at massen er jevnt fordelt innenfor en kule, så vil denne kulen ha en radius på ca. 1000 Astro-
nomiske Enheter (1 AE = middelavstanden fra sola til jorda = ca. 150 millioner km). Gasskyen har altså 
en radius som er ca. 25 ganger større enn solsystemet vårt.  
 
Når masse faller i et tyngdefelt (gravitasjonsfelt) frigjøres det energi. Noe av denne energien tapes til om-
givelsene som stråling. I starten er denne andelen svært liten. Nesten all energien går i denne fasen med til 
å øke trykket i gassen, og senere også temperaturen.  
 
Hydrogenmolekyler (H2) begynner å spaltes i frie hydrogenatomer når gassen kommer opp i en tempera-
tur på ca. 4000K. Spaltingen forbruker store energimengder. I soner med denne temperaturen bremses 
oppvarmingen kraftig opp så lenge det er igjen hydrogenmolekyler. Deretter øker temperaturen igjen inn-
til den når ca. 10 000K. Ved denne temperaturen starter hydrogenatomene å miste sitt elektron. Vi sier at 
de ioniseres. Denne prosessen forbruker også store energimengder slik at oppvarmingen igjen bremses 
kraftig opp inntil alle hydrogenatomene er spaltet i protoner (hydrogen-kjerner) og frie elektroner.  Deret-
ter fortsetter sammentrekningen igjen og oppvarmingen fortsetter inntil helium ioniseres og lenge etter det 
til kjernereaksjoner starter i stjernens kjerne. 
 
Det er lett å regne ut energien som trengs for å spalte alle hydrogenmolekylene samt å etterpå ionisere 
hydrogenatomene, i hvert fall for folk med litt bakgrunn innen grunnleggende fysikk. Denne energien må 
tilføres som gravitasjonsenergi ved at gasskyen trekker seg sammen fra sin opprinnelige radius (R1 = 
1000 AE) til en mye mindre radius R2. Igjen er beregningene enkle (for de som kan slikt), og vi finner at 
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R2 er lik ca. 100 solradier = ca. 0,5 AE. Man kan videre beregne at det tar ca. 7000 år å gjennomføre den-
ne fasen for en sollignende stjerne.  Oppsummert har vi: 
 
 
 
 
 
 
Fra dette tidspunktet begynner stjernen å trekke seg mye saktere sammen. Årsaken er at de elektrisk nøyt-
rale hydrogenatomene og molekylene nå er skiftet ut med negativt ladde elektroner og positivt ladde 
atomkjerner. Dette er partikler som i motsetning til nøytrale atomer og molekyler, hindrer strålingen ef-
fektivt fra å unnslippe til omgivelsene. Temperaturen øker derfor kraftig siden varme/energi stenges inne i 
gassen. Samtidig øker trykket kraftig og bremser sammentrekningen. Gassen kommer nå fort over i en 
tilstand som kalles hydrostatisk likevekt, noe som i praksis betyr at det er likevekt mellom gravitasjonen 
og trykkreftene fra gassen.  
 
Man kan bruke noe så mystisk som Virialteoremet (2U + Ω = 0, hvor U er gassens indre energi og Ω er 
gravitasjonsenergien) for å beregne ved hvilken temperatur dette skjer. Ligningene er faktisk ikke kompli-
serte, og resultatet er at hydrostatisk likevekt inntreffer ved T = ca. 30000K. Virialteoremet er for øvrig 
generelt meget sentralt i stjernefysikk og i kosmologi.  
 
Fremstillingen ovenfor er kraftig forenklet siden en rekke viktige fenomener er neglisjert. Figuren neden-
for viser en mer realistisk utvikling av trykk og temperatur til glede for den spesielt interesserte som i til-
legg er vant til å lese diagrammer med logaritmisk skala.  Temperaturen øker oppover i diagrammet og 
trykket øker mot høyre i diagrammet.  

 
Fasene i sammentrekningen av en gassky. Først kommer en fase hvor materien er i fritt fall. Temperatu-
ren er tilnærmet konstant i denne fasen, men trykket øker kraftig. Skyen kommer så over i en adiabatisk 
fase (tilnærmet null utveksling av varme med omgivelsene) hvor både trykk og temperatur øker kraftig. 

Litt ut i denne fasen får vi et temperaturplatå hvor hydrogenmolekyler spaltes i atomer ved T = ca. 4000K 
og ioniseres ved T = ca. 10000 K. Disse to energikrevende prosessene kan til en viss grad foregå samti-

dig i ulike soner.  Etter full ionisering får strålingen problemer med å passere gjennom gassen slik at 
energien fra sammentrekningen fører til rask økning i temperatur og trykk. Den raske trykkoppbyggingen 
bremser sammentrekningen kraftig. 

 
Den videre sammentrekningen av en proto-stjerne i nær hydrostatisk likevekt kontrolleres i stor grad av 
gassens opasitet (= gassens grad av ugjennomsiktighet med hensyn til stråling). Årsaken er at dette styrer 
hvor fort energien fra den videre sammentrekningen kan transporteres fra dypt inne i proto-stjernen og ut 

En jevn 20K hydrogen gassky med totalt en solmasse og med en massetetthet som akkurat over-
skrider grensen for at den skal begynne å trekke seg sammen, vil i løpet av ca. 7000 år trekke seg 
sammen fra en radius som er ca. 25 ganger solsystemets radius til en radius tilsvarende ca. halve 
baneradien til jorda. På dette tidspunktet er mesteparten av materien ionisert og den består av 
protoner (hydrogenkjerner) og elektroner.  Temperaturen er nå ca. 10 000K i gjennomsnitt. 
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til dens overflate hvor den kan stråles ut til omgivelsene.  Detaljene her er kompliserte, så vi dropper dem, 
og konsentrerer oss heller om kun et par interessante ting. De som vil vite mer om detaljene for hvordan 
proto-stjerner utvikler seg mot en stabil fase kan søke på «Hyashi tracks» på internett. Se gjerne 
«Guidry»-lenken, kapittel 7.8 under «Kilder» bakerst i artikkelen som beskriver hva som skjer i denne 
fasen på en god måte. 
 
Et hovedpunkt er at massive stjerner utvikler seg veldig mye fortere enn små stjerner. For stjerner med en 
solmasse tar det ca. 10 millioner år fra gasskyen begynner å trekke seg sammen til den er blitt en stabilt 
brennende stjerne. Til sammenligning tar det kun ca. 100 000 år for en stjerne med 10 solmasser og ca. 
10 000 år for en stjerne med 100 solmasser å gjøre det samme. 
 
En detalj rundt overgangen fra isoterm sammentrekning (dvs. sammentrekning ved konstant temperatur) 
til adiabatisk sammentrekning (sammentrekning ved null varmeutveksling med omgivelsene) jfr. figuren 
foran må nevnes. Dette går på at Jeans tettheten (heldigvis) avtar når gasskyen går over i den adiabatiske 
fasen. Hvis så ikke hadde vært tilfelle ville de enorme gasskyene fortsatt å splitte seg opp i stadig mindre 
lokale gasskyer etter hvert som skyen trekker seg sammen slik det ble fortalt ovenfor som forklaring på at 
vi fikk mange stjerner og ikke en kjempestjerne fra hver store gassky. Konsekvensen ville vært at ingen 
av de lokale skyene ville hatt nok masse til å danne stjerner dersom Jeans tettheten ikke hadde oppført seg 
motsatt i den adiabatiske fasen.  Beregninger tyder på at nedre grense for oppdeling av gasskyer ved ide-
elle forhold går ved litt under en solmasse, hvilket stemmer bra med det man observerer i praksis.  
Proto-stjerner får fort svært høy total energiutstråling og relativ høy temperatur. Kombinert med høy 
opasitet gir dette så store temperaturforskjeller innover i proto-stjernen at de blir tilnærmet fullt konvekti-

ve.  Konvektiv varmetransport er forflytning av materie på grunn av temperaturforskjeller.  Varm materie 
vil stige oppover fordi den er lettere enn kald materie, mens kald materie synker nedover. Slike tempera-
turforskjeller setter normalt opp store sirkulerende konvektive massestrømmer. Disse transporterer var-
me/energi effektivt utover mot stjernens overflate.  Vi kaller stjernen for fullt konvektiv når materie-
strømmene går helt fra sentrum og ut til overflaten.  
 
Utvikling av en kjerne dominert av stråling 
Opasiteten i sentrum av proto-stjernen avtar kraftig med temperaturen. De som er spesielt interesserte kan 
søke på Kramers opacity på internett. Temperaturgradienten (graden av temperaturforskjell) avtar til slutt 
så mye at kjernen ikke blir konvektivt stabil. Stråling tar da over som hovedmekanisme for energitrans-
port i kjernen. Sakte men sikkert øker størrelsen til den strålingsdominerte kjernen og konveksjonssonen 
presses etter hvert ut til et tynt sjikt nær overflaten slik det er på Sola nå. 
 
For mer massive stjerner kan konveksjonssonen bli helt eliminert og stjernen blir i så fall fullt radiativ 
(strålingsdominert). I de største stjernene kan kjernen senere bli konvektiv igjen fordi tilstrekkelig høy 
energiproduksjon etter hvert kan gi store nok temperaturforskjeller i kjernen til at konveksjonsstrømmer 
igjen blir dominerende der. 
 

«Tenning» av kjernereaksjoner 
Kjernereaksjonen hvor hydrogen omdannes til helium (hydrogen-fusjon) starter når temperaturen i kjer-
nen kommer opp i ca. 10 millioner K. Sammentrekning av stjerner med en solmasse produserer slike tem-
peraturer uten problem. Hydrogen-fusjon starter derfor i slike stjerner.  
 
I små nok proto-stjerner blir materien i kjernen degenerert før man når høy nok temperatur til å starte hy-
drogen-fusjon. Degenerert materie er super-komprimert. Partiklene ligger så tett sammen at gassen oppfø-
rer seg mer som et fast stoff enn som en gass. Slik materie lar seg ikke komprimere ytterligere uten ekst-
reme krefter og trykket øker ikke når temperaturen øker.  Beregninger viser at man trenger 0.08-0.10 sol-
masser for at proto-stjernen skal klare å sette i gang hydrogen-fusjon. Gasskyer med mindre masse blir i 
stedet til såkalte brune dverger som er en mellomting mellom små stjerner og store gassplaneter som Ju-
piter. 
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Brune dverger kan være vanskelige å skille fra nydannede små stjerner siden de har samme overflatetem-
peratur som disse. Hvis man finner spektrallinjer fra grunnstoffet litium i lyset fra et slikt objekt, så er det 
sannsynligvis en brun dverg. Årsaken er at alt litium i løpet av høyst 200 millioner år omdannes til helium 
i fullt konvektive stjerner hvor det foregår hydrogenfusjon i kjernen. Og det er nettopp det som små stjer-
ner vil være.  
 
Det bemerkes at det er gravitasjonsenergien som frigjøres ved sammentrekning av gasskyer, og ikke hy-
drogen-fusjonen, som har varmet opp stjerner til den overflatetemperaturen de har i den første fasen av 
sitt stabile liv, altså den fasen som sola er inne i nå. Det er altså ikke hydrogen-fusjonen som er årsaken til 
at stjerner er varme. Men uten hydrogen-fusjon ville en stjerne med solas masse ha en levetid på kun noen 
millioner år og ikke ca. 10 000 millioner år som den har med hydrogen-fusjon. Hydrogen-fusjonen (eller 
annen fusjon) er altså ikke avgjørende for å danne objekter ala sola, men kun for at de skal kunne «skin-
ne» lenge. 
 

Grenser for stjernestørrelse 
Akkurat som det finnes en minste størrelse en stjerne kan ha; nemlig 0,08-0,10 solmasser jfr. «Tenning av 
kjernereaksjoner» ovenfor, så finnes det også en maksimal størrelse. Denne er bestemt av at energipro-
duksjonen øker med størrelsen. Når massen blir stor nok vil derfor strålingstrykket bli så stort at stjernen 
allerede under dannelsen blåser av seg sine ytre deler.  
 
Grensen for største mulige masse for en stjerne er gitt av Eddington luminositeten hvor gravitasjonskraf-
ten ved overflaten er satt lik kraften fra strålingstrykket. Det viser seg at denne grensen kun er avhengig 
av massen til stjernen og opastiteten til gassen nær stjernens overflate. Resultatet er at grensen for de 
største stjernene sannsynligvis går ved ca. 100 solmasser, hvilket synes å stemme bra med observasjoner.  
Stjerner med ekstremt stor masse lever svært korte og heftige liv. De «slanker» seg fort med kraftige mas-
seutsendelser hvor hastigheten kan komme opp i ca. 1000 km/sekund. Selve stjernen er gjerne innhyllet i 
svære skyer av materiale den selv har kastet av seg. En type slike stjerner kalles Wolf-Rayet stjerner. Eta 
Carinae er den mest berømte stjernen av denne typen.  

 
Eta Carinae er en berømt supermassiv Wolf-Rayet stjerne. 

 

Akkresjonsskiver, jetstrømmer og planetsystemer 
Stjerner under dannelse er ofte forbundet med lysende gasståker og jetstrømmer av materie som sendes ut 
i universet med hastigheter på inntil 300-400 km/sekund. Disse kalles Herbig-Haro objekter. Jetstrøm-
mene dannes fordi alle gasskyer har en viss netto rotasjon som bevares når materien faller innover mot det 
som skal bli til en stjerne. En betydelig del av massen samler seg i en diskos-lignende skive på tvers av 
rotasjonsaksen. Vi kaller denne skiven for en akkresjonsskive (accretion disk).  
Det viser seg at skyen kontinuerlig må kvitte seg med en god del av gravitasjonsenergien fra sammen-
trekningen når proto-stjernen begynner å bli massiv. Ellers ville stjernedannelsen skje mye fortere enn det 
vi observerer i praksis. Det er vesentlig lettere å sende denne energien ut langs rotasjonsaksen til gasskyen 
enn gjennom akkresjonsskiven. Derfor «slenges» materien ut i to motsatte retninger langs rotasjonsaksen 
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til proto-stjernen. Magnetfelter, som jo oppstår når elektrisk ladde partikler som protoner og elektroner 
beveger seg, hjelper til med å holde jetstrømmene samlet i temmelig trange «korridorer». De nærmest 
«fokuserer» jetstrømmene langs systemets rotasjonsakse. 
 
Jetstrømmene er allikevel ofte svært uregelmessige både i tetthet og form. Dette viser at utsendelsen ikke 
er jevn over tid og at rotasjonsaksen ofte vipper litt hit og dit, f.eks. på grunn av interaksjon med en eller 
flere andre stjerner/proto-stjerner i nærheten.  
 
Lysstyrken fra den ofte ganske tette gassen som proto-stjernen er hyllet inn i før den «blåser rent» nabo-
laget sitt og titter klart og tydelig frem for oss kan varierer hurtig i lysstyrke. Slike objekter kalles T Tauri 
variable stjerner. De er blant de mest spennende og irregulære variable stjernene vi har.  
Ofte vil planetsystemer dannes fra akkresjonsskivene mot slutten av stjernedannelsesprosessen. 

 
Typiske jetstrømmer som gir Herbig-Haro objekter nær svært unge stjerner. Masseutsendelse kan gi 

svært komplekse jetstrømmer. 

 
Solsystemer kan dannes fra siste rest av akkresjonsskivene mot slutten av stjernedannelsen. 

 

Hovedkilder: 
• http://eagle.phys.utk.edu/guidry/astro411/lectures/ (spesielt kapittel 7) 
• http://www.astro.uni-bonn.de/~nlanger/siu_web/teach_sse.html  
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Jordaksens helning og Amon Ra templet 
Av Tom Reidar Henriksen 
 

Jordaksen har i dag en helning på ca 23,4 grader. Men har det alltid vært slik? Jordens rota-

sjon, bane rundt sola og påvirkning fra andre himmellegemer gjør at helningen varierer litt over 

tid. Aksehelningen har betydning for solas høyde på himmelen og er bl.a. kilde til langsiktige 

klimatiske variasjoner i årstidene. 

 
Den serbiske ingeniøren og matematikeren Milutin Milanković (1879 – 1958) gjorde mye forskning på 
området og fant en modell der aksehelningen synes å svinge mellom 22,1° og 24,5° over en syklus på 
40.000 år. For kortere tidsintervall i nyere tid brukte man fram til 1983 et tredjegrads polynom utarbeidet 
i 1895 av Simon Newcomb (1835 – 1909), men dette har blitt forbedret ved NASA Jet Propulsion Labo-
ratory hvor J. Laskar i 1986 fant en 10. grads tilnærming på grunnlag av nøyaktige observasjoner mellom 
1911 og 1979. Denne skal være nøyaktig til 0,02 buesekunder de siste 1000 år og til noen få buesekunder 
de siste 20.000 år. Laskars formel er: 
 

ε = 23° 26′ 21.448″ − 4680.93″ T − 1.55″ T 2 + 1999.25″ T 3 − 51.38″ T 4 − 249.67″ T 5  
        − 39.05″ T 6 + 7.12″ T 7 + 27.87″ T 8 + 5.79″ T 9 + 2.45″ T 10 

 
hvor T er multipler av antall 10.000 år siden år 2000 (J2000.0). Denne formelen er plottet nedenfor. 

Figur 1: Helning av jordaksen 

 
Laskars formel er altså basert på en måleperiode over 78 år og en ekstrapolering ut i fra gjeldende fysiske 
modell. Det hadde vært interessant med en ”tidsmaskin” som kunne tatt oss tilbake noen tusen år tilbake i 
tid for å gjøre eksakte målinger og verifisere modellene våre. Finnes det i det hele tatt noen metode for 
direkte måling av jordaksens helning ved historiske tidspunkt? 
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Amon Ra templet 
I gammel egyptisk kultur tilbad man Solen, og solvervene var spesielt viktige – de gav opphav til religiø-
se ritualer og bygningers arkitektur, som bl.a. at man orienterte bygninger etter solas plassering på him-
melen. For siden solsenterets deklinasjon ved sommersolverv er det samme som jordaksens helning, hva 
om vi da kan finne noe i den egyptiske historien som gir en indikasjon på solhøyde?  
 
I Karnak i Luxor i Egypt finnes det et omfattende tempelkompleks hvor man tilbad solguden Amon Ra. 
Templet er organisert slik at fra inngangen i vest er det en lang passasje som går mellom pillarer og veg-
ger i rett linje helt inn til et lite rom med et alter, det aller helligste der man kan anta at offerritualer til 
solguden Amon Ra ble utført. Hele templet har en orientering som ikke går i vest-øst, men mer i nordvest-
sørøst retning. Sola vil dermed aldri skinne direkte helt inn til det aller helligste slik templet ligger i dag, 
på det nærmeste ved sommersolverv og solnedgang, bommer den med et par grader. 

  
Et aller helligste viet til solguden der sola aldri skinner men bare nesten treffer, gir liten mening. Selvføl-
gelig kan det jo ha vært Egypts store kulturhusskandale vi er vitne til der byggmesterens hode rullet etter 
å ha åpnet bygget med pomp og prakt og oppdaget at ”filler’n, vi bomma visst litt!” Og kassa var tom slik 
at feilen ikke kunne utbedres. Men det er nok mer sannsynlig å anta at sola faktisk akkurat rakk å skinne 
rett inn denne korridoren ved solnedgang ved sommersolverv da det ble bygd. Siden kammeret har en dør 
andre veien også, kan det liksågodt dreie seg om soloppgang ved vintersolverv, men problemstillinga blir 
den samme, bare i motsatt horisont (Furlong 2007). Denne østlige døra er forøvrig bygd inn av andre 
bygninger, men kan ha hatt fri utsikt helt i begynnelsen.  
 
Vi kan se for oss den egyptiske Amon-presten vente i kammeret, og akkurat når sola rundet kanten av 
inngangspartiet, som kanskje bare var mulig denne ene dagen i året, så startet den hellige offerseremo-
nien. Det er verdt å merke seg at det er flere templer i Egypt som har akkurat samme orientering innenfor 
en grad, bl.a. Hatshepsut templet i Deir El Bahari og Amenhotep III templet i Qurna (Shaltout-Belmonte 
2005, Furlong 2007). 

Figur 2: Plantegning av templet 
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En trigonometrisk utregning 
Vi har allerede nok informasjon om templet til å kunne estimere solas deklinasjon ved sommersolverv i 
tiden da templet ble bygd (om antagelsene våre over er riktige). Posisjonen til templet er 25° 43’ 5”N og 
32° 36’ 45”W. Asimut til passasjen er målt til 296,75°. Vi kan først anta at hele solskiva var synlig og 
skinte sentralt inn i helligdommen. Hvilken deklinasjon måtte sola ha da? 
 
Beregningen er litt komplisert, men la oss for enkelhets 
skyld anta at vi ikke tar hensyn til fjell og refraksjon, men 
regner ut ved hvilken deklinasjon solsenteret faktisk krys-
ser horisonten ved gitt breddegrad og asimut. Himmelekva-
tor krysser vest (270°), så sola måtte ha gått ned 26,75° 
nord for dette, dette blir vår nye asimut-vinkel. Anta at vest 
er punktet B i figuren til høyre, mens sola går ned i punktet 
A. Templet ligger i origo O. Da er vinkel c (AOB) lik 
26,75°. Himmelekvator krysser i B, så vinkel B (ABC) er 
lik breddegraden til templet 25,718°. Deklinasjon er pr. 
definisjon vinkelrett på himmelekvator, så vinkel C (ACB) 
er 90°. Deklinasjonen vi skal finne er vinkel a (BOC).  Te-
ori om romvinkler uttrykker trigonometriske sammenheng-
er mellom de 3 sfæriske vinklene A, B, C, og de 3 flate 
vinklene a, b, c, og tre ukjente vinkler kan finnes når tre andre er kjent. Se teori f.eks. på 
en.wikipedia.org/wiki/Solution_of_triangles. Det finnes også en hendig romvinkelkalkulator på nett, se 
www.had2know.com/academics/spherical-trigonometry-calculator.html. Ved å sette inn verdier for to 
kjente sfæriske vinkler på 25,718° og 90°, og en flat vinkel på 26,75°, gir kalkulatoren oss resultatet 
24,4233° for deklinasjonen. Høyden på fjellene stjeler forøvrig et par grader i horisonten, mens refraksjon 
gir oss en halv grad. Det virkelige tallet må derfor være enda noe høyere. Hvis vi antar at sola må stå 2° 
høyere pga. fjellene, kan vi bruke samme romvinkel kalkulator til korreksjonen, vinkel A i figuren er da 
90° (høyden rett over horisontet måles vinkelrett på horisonten), vinkel b (AOC) blir 2° og vinkel c 
(AOB) er 26,75°, noe som gir en vinkel B lik 4,447°, dvs. fjellene tilsvarer virkelig horisont om bredde-
graden hadde vært 25,718° - 4,447° =  21,271°N. Bruker vi denne breddegraden i den forrige utregninga 
kommer vi fram til 25,16°. Edwin C. Krupp (1988) kom fram til 25,8° (med asimut 297°) mens Shaltout 
& Belmonte (2005) oppgir 25,4°, begge disse opererte også med noe høyere horisont. 
 

Tolkning 
Amon Ra templet var i funksjon ca. 1500 f.Kr. og antas å ha blitt fullført 
på den tiden. Iflg. Laskars formel skulle jordaksens helning da være ca. 
23,9°. Men nyere utgravninger har faktisk skjøvet historien til Karnak helt 
tilbake til 3200 f.Kr. (Ancient wisdom site), som gir noe over 24° iflg. 
Laskar.  Dette stemmer dårlig med templets orientering som vi så krevde 
en helning på minst 25°-26°. Selv om bare øverste kant av sola skinte over 
fjellene, akkurat slik at den såvidt ble synlig i døråpningen og en stripe av 
sol traff alteret, så utgjør dette bare noen få tidels grader utslag i jordak-
sens helning.  
 
Tolkningene kan gjøres i flere retninger: 
 

1. Den opprinnelige antagelsen vår om at sola noen gang har skint 
på alteret inn gjennom passasjen var feil? Merkelig at endel andre 
templer har samme asimut da? 

2. Milanković’s modell og Laskars tilnærming av jordaksens helning mangler et moment som vi 
ennå ikke kjenner til? 

3. Templet har blitt bygd veldig mye tidligere enn antatt, i en tid da jordaksens helning var større? 
Sir Norman Lockyer kalkulerte 3.700 f.Kr.  i boka ”The Dawn of Astronomy” i 1894, men egyp-
tologer kan ikke akseptere dette. 

Figur 3: Skisse av romvinkel 

Figur 4: Det indre kam-

meret 
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4. Det kan ha skjedd ekstraordinære hendelser som har forskjøvet vinklene noe, enten et lokalt jord-
skjelv som har endret templets asimut eller fått fjellene i vest til å bli høyere?  Eller en global 
hendelse som rystet selve jordaksen midlertidig ut av posisjon i forkant av at templet ble bygd? 
Skulle sett mange andre spor etter en slik hendelse ihvertfall. 
 

Jeg begir meg ikke utpå videre spekulasjoner i denne artikkelen, hva som er mer sannsynlig og usannsyn-
lig, men konkluderer med at det strides i de vitenskapelige miljøer. Selv synes jeg at alle målte verdier 
som utfordrer etablert vitenskap er særdeles spennende! 
 
Referanser: 
no.wikipedia.org/wiki/Milanković-syklusene 
en.wikipedia.org/wiki/Axial_tilt 
no.wikipedia.org/wiki/Karnak 
Edwin C. Krupp (1988): ”Light in the Temple”  (bok) 
Shaltout & Belmonte (2005): www.iac.es/preprints/files/PP05003.pdf  
Ancient Wisdom site: http://www.ancient-wisdom.co.uk/egyptkarnak.htm 
David Furlong (2007): http://www.kch42.dial.pipex.com/pdf/egyptian_temple_orientation.pdf 
www2.astronomicalheritage.net/index.php/show-entity?identity=22&idsubentity=1 
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Nyheter 
 
Hvite dverger skjuler informasjon om mørke krefter.  
Kilde: ScienceDaily 

Forskere fra Europa og USA har utelukket en rekke parametre for mørke fotoner – en type 

mørk materie og energi – ved hjelp av hvite dverger. I noen sammenhenger vil skinnet fra disse 

døende stjernene gi mer informasjon om mørke krefter enn man kan få frem via laboratorier på 

jorden. 
 

Hvite dverger representerer den siste livsfasen for en stjerne med liten eller middels masse (mindre enn en 
tiendedel av solens masse). Måling av en hvit dvergs lysstyrke gjør det mulig for oss å følge dens 
nedkjølingsprosess og oppførselen til stjernens partikler i tråd med standardmodellen brukt i fysikken. 
Ethvert avik fra standardmodellen kan gi forskerne viktig informasjon om hva som kan være der ute, slik 
som mørk materie og mørk energi. 

«Avkjølingshastigheten for hvite dverger kan måles, selv i sanntid, viss vi aksepterer de målingene som er 
gjort de siste 30 årene. Tilstedeværelsen av ekstra energikilder i stjernens indre vil forstyrre 
avkjølingshastigheten, som igjen kan påvises» forklarer Jordi Isern fra Institute of Space Sciences (CSIC-
IEEC). 

Basert på denne ideen, har Isern og andre forskere fra Europa og USA planlagt å bruke denne indirekte og 
lite kostbare metoden for å studere lysstyrken til hvite dverger for å teste gyldigheten av nye teorier og 
redusere omfanget av teorienes parametere. 

Forskerne vil fokusere spesielt på parametrene mellom hvilke mørke fotoner som kan fluktuere (disse er 
også kjent som tunge fotoner på grunn av deres masse, som skiller dem fra vanlige fotoner, og fordi de 
kan interagere med vanlige materie). Disse hypotetiske partiklene, relatert til den 'mørke' utgaven av 
elektromagnetismen, kan kun bli detektert indirekte når de brytes ned til elektroner og antielektroner 
(positroner). 

«Mange av forsøkene på å utvide standardmodellen er gjort ved å introdusere nye interaksjonsmåter som 
bruker mørke fotoner som 'mellommenn', som, om de eksiterer, kan dannes inne i hvite dverger og 
unslippe uhindret og virker som et energisluk som bryter med den normale utviklingen av stjernen» 
forklarer Isern. 

Forskere har vist at denne effekten gjør oss i stand til å trekke et bredt spekter av mulige masser og 
koblingsintensisteter under forhold som er umulig eller svært vanskelig å oppnå ved 
forskningsinstitusjoner på jorden. 

Selv om hvite dverger kan være nyttige i utforskningen av mørke krefter, viser resultatet av studien at for 
å kunne studere andre hypotetiske partikler utenfor standardmodellen, slik som neutralinoer i 
supersymetri-modellen eller aksioner i noen kvantum-teorier, så er jordbaserte laboratorier som f.eks 
CERNs laboratorier fremdeles best i slik forskning. 

Uansett frembringer hvite dverger data av stor interesse for astrofysikere. Dette inkluderer deres 
muligheter til å gi informasjon om galaksers historie, slik som deres alder, stjernedannelsesrate og restene 
etter nabogalakser som har blitt fanget opp av melkeveien. 

Utviklingen av statistiske metoder innen kvantefysikk og nukleærfysikk i det tjuende århundre gjør det 
mulig for oss å påvise at disse døende stjernene ikke lenger har en termonukleær prosess, men får energi 
fra trykket som utøves av 'degenererte' elektroner (en mikroskopisk egenskap som følge av kvantum-
superposisjon) før hvite dverger blir stellare lik. 

Jørn Dahl-Stamnes 
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Fysikere har oppdaget sorte hull i kulehoper. Dette setter en 40 år gammel 
teori på prøve. Kan det være bølger i romtiden? 
Kilde: ScienceDaily 

Et team med bl.a astrofysikere ved Texas Tech universitetet har for første gang oppdaget et sort hull i en 
kulehop i vår egen galakse. En 40 år gammel teori sier at dette ikke skal være mulig. 
 
Det sorte hullet ble oppdaget ved bruk av et array av radioteleskop som fanger opp spesielle typer radio-
frekvenser som sendes ut idet en stjerne blir spist av det sorte hullet. 
 
Kulehoper er store grupperinger av stjerner som trolig har noen av de eldste stjernene i universet. Avstan-
den mellom stjernene i en kulehop er omtrent som avstanden mellom Solen og dens nærmeste stjerne 
Proxima Centauri. Anslagsvis kan en kulehop ha mellom en og ti millioner stjerner.  
 
I et så tett miljø kan stjerner kollidere med hverandre, sier assisterende professor Tom Maccarone. I følge 
den gamle teorien skal interaksjonen mellom stjernene sørge for at et sort hull som dannes i kulehopen 
blir slynget ut av den. Han sammenligner det med vann som damper fra en varm kaffekopp. Når noen av 
vannmolekylene blir varme nok til å fordampe vil de forlate det opprinnelige miljøet og dampe ut i atmo-
sfæren selv om kaffen har en temperatur som er lavere enn kokepunktet for vann. Den gamle teorien sier 
at stjernene vil slynge et sort hull ut på samme måte. Noen sorte hull vil ha nok energi til å unnslippe ku-
lehopen. Over tid vil alle sorte hull til slutt ha forlatt kulehopen. Selv om teorien fremdeles er omdisku-
tert, sier Maccarone at den fremdeles kan være sann. Sorte hull kan fremdeles bli slynget ut av en kule-
hop, men prosessen vil ta mye lenger tid enn tidligere antatt. 
 
Maccarone oppdaget det første sorte hullet i en kulehop i nabogalaksen NGC 4472 i 2007. Den ble opp-
daget ved å se etter røntgenstråler fra gass som falt inn mot det sorte hullet og blir oppvarmet til noen mil-
lioner grader, fremfor å se etter radiobølger. 
 
«For seks år siden gjorde jeg den første oppdagelsen i en annen galakse» sier Maccarone. «Det var over-
raskende lettere å finne dem i andre galakser enn i vår egen, selv om avstanden til kulehopene er mange 
tusen ganger til dem enn det er til de i vår egen galakse.» 
 
I år klarte han og hans lag å finne to eksemplarer av kulehoper i vår egen galakse som hadde et sort hull. 
De sorte hullene ble oppdaget ved å studere radiostråling fra dem via Very Large Array radioteleskopet i 
New Mexico. 
 
«Når et sort hull spiser en stjerne, vil materie sendes ut via jetstråler» sier Maccarone. «Mesteparten av 
materialet fra stjernen vil falle inn i sorte hullet, men noe av det unnslipper ved at det sendes ut via 
jetstrømmer. For å se materialet ser vi etter radiostråling. Vi har funnet en del radiostråling som ikke kan 
forklares på andre måter.» 
 
Maccarone sier at det å påvise sorte hull i en kulehop kan vise at disse kan komme så nær hverandre at de 
slår seg sammen til større sorte hull. Det at to sorte hull slår seg sammen kan produsere 'bølger i romtiden' 
som vi kaller gravitasjonsbølger,» sier han. «Å prøve å påvise gravitasjonsbølger er en av de store utford-
ringene i fysikken i dag, fordi det vil være en av de sterkeste testene på hvorvidt Einsteins relativitetsteori 
er korrekt eller ikke.» 

Jørn Dahl-Stamnes 
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Magnetisk «kraftfelt» vil beskytte gigantisk gass-sky når den kolliderer med 
Melkeveien. 
Kilde: ScienceDaily 

Dommedagen for Smith-skyen, en gigantisk strøm av hydrogengass som er på kollisjonskurs 

med Melkeveien, kan være avlyst. Astronomer som har brukt radioteleskoper har oppdaget et 

magnetisk felt dypt inne i skyens indre. Dette magnetfeltet kan komme til å beskytte skyen idet 

den faller inn i Melkeveiens som en meteor. 

Denne oppdagelsen kan forklare hvorfor såkalte høyhastighetsskyer (HHS) ofte er intakte etter at de har 
slått seg sammen med en galakses disk, hvor de bidrar med materie til nye generasjoner med stjerner. 

Smith-skyen har for øyeblikket en hastighet på ca 240 km/sekund mot Melkeveien og det antas at den vil 
kollidere med vår galakse om ca 30 millioner år. Når det skjer tror astronomene at det vil sette i gang en 
svært intens stjernedannelse. Men først må den overleve ferden gjennom haloen, en varm, ionisert gass 
som omgir Melkeveien slik atmosfæren omgir jorden. 

«Den øverste "atmosfæren" av galaksen, som har en temperatur på over en million grader, burde ødelegge 
slike hydrogenskyer før de når galaksens skive, hvor de fleste stjernene vil dannes» sier Alex Hill, 
astronom ved Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) og 
hovedforfatter av artikkelen publisert i Astrophysical Journal. «Nye observasjoner viser at en av disse 
gass-skyene er i ferd med å bli revet i stykker men at et beskyttende magnetfelt kan hjelpe den i å 
overleve ferden gjennom haloen.» 

Mange hundre slike HSSer svever rundt vår galakse men deres omløpsbane stemmer sjelden med 
rotasjonen til Melkeveien. Dette får astronomene til å tro at HSSer er rester etter byggeklossene som var 
med å danne galaksen eller rester etter nærkontakt med en annen galakse for milliarder av år siden. 

Selv om disse skyene er massive så er gassen som danner HSSer veldig tynn. Datasimuleringer viser at de 
kan mangle styrke til overleve ferden gjennom haloen og inn til galaksens skive. 

«Vi har lenge hatt problemer med å forstå hvordan HSSer når galaksens skive» sier Hill. «Det er stor 
grunn til å tro at magnetiske kraftfelt kan hindre at de "brenner opp" i haloen slik en meteoritt brenner opp 
i Jordens atmosfære.» 

Selv om vi har sterke bevis for at det er et magnetisk felt inne i HSSen, så er opprinnelsen til feltet i 
Smith-skyen enda et mysterium. «Feltet vi observerer nå er for sterkt til å ha eksistert i sin nåværende 
form siden skyen ble dannet» sier Hill. «Feltet har trolig blitt forsterket av skyens bevegelse gjennom 
haloen.» 

Tidligere forskning tyder på at Smith-skyen allerede har overlevd en ferd gjennom Melkeveiens halo og 
er igjen, ca 8000 lysår unna galaksen skive, i ferd med å returnere. 

«Smith-skyen er unik blandt høyhastighetsskyene fordi den så tydelig vekselvirker med og vil slå seg 
sammen med Melkeveien» uttaler Felix J. Lockman, en astronom ved the National Radio Astronomy 
Observatory (NRAO) i Green Bank, W.Va. «Dens komet-lignende oppførsel indikerer at den allerede er 
under påvirkning av Melkeveien.» 

Siden Smith-skyen ser ut til å være uten stjerner, er den eneste måten å observere den på utelukkende ved 
hjelp av svært følsomme radioteleskoper, slik som Green Bank teleskopet, som kan detektere selv den 
svakeste utstråling fra nøytralt hydrogen. Dersom skyen hadde vært synlig for det blotte øye, ville den ha 
hatt en utstrekning like stor som stjernebildet Orion. 

Når Smith-skyen til slutt slår seg sammen med Melkeveien, vil den danne en lys ring av stjerner ikke ulik 
Gould's belte, som befinner seg ikke langt unna vår egen sol. 

«Vår galakse er et utrolig dynamisk miljø» konkluderer Hill med, «og måten den vekselvirker med 
miljøet på, bestemmer om stjerner som vår sol fortsatt vil bli dannet.» 

Jørn Dahl-Stamnes 
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Amatørenes instrumenter 
av Eric Jensen, SAF og TAF 

 
Instrumenter til astronomi brukes både visuelt og fotografisk. Visuell astronomi er nå nesten 

bare relevant innenfor amatørkretser. Amatørenes teleskop er av samme type konstruksjon som 

brukes eller er blitt brukt profesjonelt. Hva kan disse instrumentene gjøre for oss? 

Hovedpoenget til et teleskop er å samle lys. Sekundært er det å løse opp detaljer. Objekter i verdensrom-
met, med unntak av planetene og månen, er lyssvake. Derfor må det samles en god del lys for å se dem. 
 

 
Eksempler på deep-sky objekter som kan sees og fotograferes med et amatørteleskop. 

 
Man kan se detaljer på Solsystemets planeter og Jordens måne. Videre kan dobbeltstjerner spaltes visuelt. 
Det er mulig å se svært langt ut, siden det nesten ikke finnes noe som stopper lyset. Objekter utenfor Sol-
systemet inkluderer hoper av stjerner, tåker og fjerne galakser. Alt dette utgjør både vakre og interessante 
syn. Med motordrevne teleskop kan detaljerte bilder tas med en detaljrikdom som lett overgår det som 
sees visuelt. Men det visuelle inntrykket er et helt annet enn hva som oppnås fotografisk. Fotografering og 
observering er komplementære aktiviteter. 
 
Instrumentene som er tilgjengelige varierer mye i konstruksjon og fasong, men alle har det til felles at de 
samler lys fra fjerne legemer og fokuserer det til et punkt i brennplanet. I de siste 10 til 15 årene har den 
jevne amatør fått tilgang til teleskop av størrelser og kvaliteter som man bare kunne drømme om tidligere. 
Dette har i stor grad kompensert for at det er mer lysforurensning enn før. Og ved å dra ut av byen er 
mørk himmel fortsatt tilgjengelig. 
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Typer av instrumenter som er vanlige blant 

amatørastronomer. Fra øverst til nederst: 
Linse-, speil- og hybrid- (linse-speil-) tele-
skop. 

 
Det finnes grovt sett tre typer teleskoper: 
 
Linseteleskopet (refraktoren) er den første 
typen som ble funnet opp, og har et objektiv 
foran som bryter lyset slik at parallelle strå-
ler samles til et punkt. 
 
I reflektorer er det konkave speil som brin-
ger parallelle stråler til et punkt ved å re-
flektere lyset i overflatesjikt. 
 
Mer komplekse er hybridene av linser og 
speil, som er blitt populære blant amatører 
fordi de kan lages kompakte. Lyset brytes 
svakt foran, men lyssamlingen gjøres av et 
speil, på lignende måte som for reflektoren. 
 
Reelle punkter fra det virkelige legemet 
føres over i såkalte virtuelle punkter i 
brennplanet. Bildet som dannes i brennpla-
net forstørres med et okular, som fungerer 
som en lupe. 
 

Det er usikkert hvem som virkelig oppfant teleskopet. Prioritet gis tradisjonelt til Hans Lippershey (1570–
1619), en nederlandsk brillemaker fra Middelburg. Detaljene er uklare, men han søkte om patent i 1608. 
Dette ble avslått siden det viste seg at flere hadde vært inne på ideen rundt samme tid. En italiener kan ha 
vært før, og vi vet selvsagt ikke om upublisert arbeid som eventuelt var blitt gjort allerede. 
 
Kort tid etter Lippershey dukket det opp kikkerter til salgs i flere europeiske storbyer – Paris, London, 
Frankfurt, Venezia og Padova. I sistnevnte by var Galileo Galilei professor i matematikk. Han bygde selv 
et linseteleskop basert på informasjon han hadde samlet inn om virkemåten, og forbedret det i senere ut-
gaver. Galilei var den første til å bruke teleskop systematisk på stjernehimmelen, og oppdaget Jupiters fire 
største måner og at de gikk i bane rundt planeten. 
 
Refraktorer hadde i lang tid en laber lyssamlingsevne. For det første var det vanskelig å lage rent glass i 
store størrelser – luftbobler og forurensninger var et vesentlig problem. For det andre har linser den egen-
skapen at forskjellige farger (bølgelengder) av lys brytes ulikt, og havner ved litt forskjellig fokus. Dette 
skaper fargefeil, noe som kan minimeres ved å øke brennvidden. Derfor ble tidlige refraktorer ofte laget 
med ekstremt lange brennvidder (se figur neste side). 
 
Den store fysiker Isaac Newton hadde feilaktig konkludert med at effekten av fargefeil ikke kunne redu-
seres ved å kombinere forskjellige typer glass og objektivformer. Dette forsinket i noen grad oppfinnelsen 
av akromaten, som faktisk kombinerer to typer glass og dermed reduserer fargefeilen. Akromatiske tele-
skop er vanlige begynnerinstrument som kan fåes for en rimelig pris og gir pene, skarpe bilder. De er 
imidlertid relativt små (målt etter lyssamling), da de blir uhåndterlige og gir en god del fargefeil med stør-
re objektiver. 
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Dette er ett av teleskopene til Johannes Hevelius (1611-1687), polsk-tysk borgermester, astronom og øl-
brygger i Danzig, nå Gdansk. Det sier seg selv hvor upraktiske disse må ha vært å bruke! 

 
Fargefeilen til enkeltlinseobjektiv gjorde at Newton søkte løsning i en enkel type speilteleskop, altså 
Newton-reflektoren vist i diagrammet ovenfor. Lys av alle bølgelengder reflekteres likt. Newton-typen er 
bare en type reflektor. Faktisk ble en annen konstruksjon tenkt ut av James Gregory før Newton. Gregory-
teleskopet (nedenfor) var imidlertid vanskeligere å lage, og Newtons reflektor var det første speiltelesko-
pet som var praktisk å produsere. 

 
Gregory-teleskopet har et hull skåret i hovedspeilet. Strålene går gjennom hullet etter refleksjon fra se-
kundærspeilet, som er konkavt. Bildet er rettvendt, noe som gjør typen egnet til landskapskikking. 

 
Cassegrain-teleskopet består også av et primærspeil med hull, men har i motsetning til Gregory-varianten 
et konvekst sekundærspeil. Dette er oppkalt etter franske Laurent Cassegrain, som publiserte en artikkel 
om konstruksjonen i 1672. Imidlertid var det optiske prinsippet beskrevet tidligere, i Bonaventura Cava-
lieris bok av 1632. Her beskrives mange forskjellige kombinasjoner av speilfasonger. Det klassiske Cas-
segrain-teleskopet har et parabolsk primærspeil og et hyperbolsk sekundærspeil. 
 
Å lage speil var et problem i begynnelsen. Det involverte mye prøving og feiling, selv om man visste 
hvilken kurvatur som man måtte ha. Vanskeligheten lå i de praktiske arbeidene for å oppnå fasongen. I 
tillegg var de første speilene av metall; en type legering kalt "speculum" (latin for "speil"). De måtte sli-
pes om igjen når de korroderte, noe de gjorde raskt. 
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Revolusjonen kom i 1858, da den franske fysiker Léon Foucault beskrev sin metode for å teste optikk. 
Dette fjernet mye av prøvingen og feilingen, ettersom det ble mulig å gå systematisk til verks. Foucault 
utviklet også måten som amatører i dag bruker for å parabolisere speil – Ved først å slipe dem kuleforme-
de, for så å "korrektur"-slipe dem til den rette fasongen. 
 

Cassegrain-varianten gjennomgikk senere 
en videreutvikling som gjorde den enklere å 
lage. Dette skulle senere vise seg å revolu-
sjonere markedet for moderne amatørastro-
nomer: Det dreier seg om hybriden kjent 
som Schmidt-Cassegrain-teleskopet (SCT). 
Mye av utfordringen med å lage de kompak-
te Cassegrain-reflektorene er de dype para-
bolske og hyperbolske kurvene som må sli-
pes. Det hadde vært mye enklere om flatene 
kunne ha vært kuleformede, siden det er en 
form som naturlig dannes under sliping. Å 
bruke kulespeil skulle vise seg å være mu-
lig, så sant en korrektiv linse ble satt inn 
først i lysgangen. Som bildet viser, ser den 
flat ut, men er i virkeligheten svakt krum-
met. 

Et typisk 8-tommers Schmidt-Cassegrain-teleskop. 
 
En alternativ linse-speilhybrid er Maksutov-Cassegrain-løsningen. Denne muliggjør også bruk av sfæris-
ke speil, og har en kuleformet linse foran. Ideen er at den optiske feilen fra linsen kansellerer den motsatte 
feilen fra speilet. Opprinnelig motivasjon for denne løsningen var at Schmidt-platen hadde en kurve som 
var vanskelig å slipe. Men med moderne metoder for å lage Schmidt-plater, blir det likevel billigere med 
SCT-er. En Maksutov krever et større volum av linseglass, og dermed strengere krav til optisk gjennom-
skinnelighet. Generelt er de derfor nå dyrere enn en SCT av samme størrelse. Designet muliggjør å bruke 
et litt mindre sekundærspeil enn en SCT, og skal følgelig være litt mer optimalisert med hensyn til bilde-
kontrast. Til gjengjeld er brennvidden for en gitt lysåpning vanligvis større, og synsfeltet blir mindre. De 
utgjør derfor nå et nisjeprodukt. Imidlertid ble Meade sin 90mm ETX veldig populær på siste halvdel av 
90-tallet. Den modellen er veldig kompakt og transportabel, og har normalt god optisk kvalitet. 
 
Vi returnerer nå til refraktoren. Innledningsvis ble nevnt at disse viser fargefeil, og det stadig mer jo større 
de blir. Det skjedde enda en videreutvikling av akromaten: Den såkalte apokromaten er til praktiske for-
mål helt fri for fargefeil. En opprinnelig definisjon av apokromat er et trelinses-objektiv som gir ett felles 

brennpunkt for tre separate bølge-
lengder av lys. Dette reduserer be-
traktelig spredningen av farger in-
nenfor det synlige spekteret. Nå der-
imot brukes uttrykket generelt om en 
refraktor som ikke viser synlig farge-
feil (eller helt minimalt) både visuelt 
og fotografisk. 
  
Noen større apokromatiske refrakto-
rer på forseggjorte monteringer. 

Fluoritt inngår i objektivene. 
 
Ved å bruke spesielle glasstyper lar 
dette seg oppnå også med objektiv 
som bare har to linser. Ett av materi-
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alene som kan brukes er fluoritt. Dette er strengt tatt ikke glass, men en krystall som man lar vokse synte-
tisk. 
 
Ulempen med denne kikkerttypen er den høye prisen – De koster desidert mest per tomme lysåpning, og 
store apokromater er derfor urealistiske for den jevne amatør. I tillegg må en kraftig montering skaffes. 
 
Newton-reflektoren gir mest lyssamling for pengene. Her finnes både rimelige og dyre varianter. En po-
pulær første kikkert blant amatører har i mange år vært en 4,5-tommers Newton på ekvatorialmontering. 
En slik viser fint ringene til Saturn, beltene på Jupiter og Venus-sigden. Lyssterke deep-sky objekter er 
også greie å se. Svakheten kan ofte være monteringen, som har en tendens til å være vinglete. På 70-tallet 
ble en 10-tommers Newton på stor ekvatorialmontering gjerne regnet for å være det "store" amatørtele-
skopet. En 10-tommer vil da også vise mye. Men utover på 80-tallet ble det populært å montere Newton-
reflektorer på alternativt vis. 
 

 
Noen Dobson-monterte reflektorer. De er tilgjengelige i både små og store størrelser. 
 
Det er etter John Dobson at varianten av samme navn er oppkalt. Prinsippet her er at kikkerten nærmest er 
sin egen montering, jfr. bildet. Tyngdepunktet er lavt, hvilket også gjør instrumentet stabilt. Dobson opp-
fant riktignok ikke denne måten å montere kikkerter på. Men han gjorde konstruksjonen populær, blant 
annet gjennom iherdig innsats i å vise stjernehimmelen frem til andre. Hans arbeid med San Francisco 
Sidewalk Astronomers er velkjent i amatørkretser, og Dobson-teleskopet var et viktig verktøy i dette ar-
beidet. Fordi konstruksjonen er enkel og minimalistisk, åpnet 
den virkelig opp muligheten for å gjøre store teleskop tilgjenge-
lige for amatører. Det aller meste av investeringen kunne nå gjø-
res i optikken. 
 
Noen spesielle, mindre vanlige teleskop er også blitt konstruert. 
Schiefspiegleren er eksempelvis konstruert slik at sekundærspei-
let ikke blokkerer lysgangen. Det kan resultere i en viss økning 
av bildekontrasten. Men når hovedspeilet skal lages, må man 
slipe et asymmetrisk segment av en paraboloide. Dette er vans-
kelig, og justering av speilene før bruk av kikkerten (kollime-
ring) er også mer krevende. Man kan spørre seg om det er verd 
innsatsen, istedenfor å skaffe den ønskede kontrasten ved heller 
å kjøpe eller lage en litt større vanlig Newton. 
 
En "foldet" Newton-reflektor: Ved å sende lyset tilbake mot bun-
nen og ut til siden, gjøres teleskopet kortere. 
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En alternativ reflektor-variant fører til økt sekundærspeilstørrelse: Ideen er å sende lyset tilbake og ut til 
siden slik at kikkerten blir mer kompakt. Store kikkerter blir da mindre omfangsrike, som bildet ovenfor 
viser. Igjen blir kollimering en større utfordring, og det er nå flere optiske flater som må slipes.  
 
Videre finnes det i dag store, tradisjonelle reflektorer med kort brennvidde. Slik kan man også få store 
dobson-teleskop som ikke blir spesielt høye. 
 

Ved å montere to teleskop side om 
side får man brukt begge øynene, 

samtidig som lyssamlingen dobles. 
 
Amatører har gjennom årene laget 
diverse doble Newton-kikkerter: 
Teleskopene plasseres ved siden 
av hverandre på en felles monte-
ring. Ved hjelp av to mindre speil 
bringes lyset fra hver av dem inn i 
et par av okularer. Det kreves 
selvsagt god opplinjering for å få 
bildene til å overlappe. Bildet vi-
ser hvor minimalistisk slike in-

strumenter kan lages. Imidlertid finnes innretninger som deler lysgangen fra ett enkelt teleskop på to sepa-
rate okularer. Dette er desidert enklere å gjennomføre. Man kunne for eksempel bruke en slik lysdeler på 
et teleskop med dobbelt så stort speilareal og få samme virkning som med to teleskop side om side. Men 
disse innretningene krever ofte en brennviddeforlenger (Barlow-linse) for at okularene skal nå fokus. 
Dermed vil to teleskop koblet sammen kunne gi et større synsfelt. 
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Blinkskudd 
 

 
Komet Lovejoy tegnet av Per-Jonny Bremseth, 4 desember 2013, kl.03.50-04.05. Han brukte 8-tommers 
Schmidt-Cassegrain teleskop og 166 x forstørrelse. 

 
Komet C/2013 R1 Lovejoy fotografert av Terje Bjerkgård.  Bildedata: 17 x 10 s = 2min 50s, ISO 800, 
Nikon D5100 og TS 80 mm f/6 Apo-refraktor. Fra verandaen hjemme, sjenerende gatelys. 
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Deep Sky hjørnet 
av Terje Bjerkgård 
 
Jupiter står fint til i Gemini (Tvillingene) i vinter. Over planeten, litt høyere opp på himmelen, finner du 
mange fine objekter å rette teleskopet mot, ikke minst de flotte stjernehopene i Kusken (Auriga). 
 

 
 

M36, M37, M38 Åpne stjernehoper 
Ta utgangspunkt i Capella (α Aurigae) i Kusken som er svært iøynefallende på vinterhimmelen. Den 
danner en likesidet trekant med θ og ι Aurigae. Midt mellom disse to finner du M38 som en stor ”tåke-
flekk” i prismekikkerten. I et 4-6 tommers teleskop og lav forstørrelse er dette en virkelig flott stjernehop. 
Like sør for denne finner du den mye mer kompakte hopen NGC1907. Bare 2 grader mot SØ finner du 
M36 som også er en flott hop. Ytterligere 3.5 grader mot SØ ligger M37, som for mange er den flotteste 
av de tre hopene i Kusken, dette fordi den har en tett ansamling av mange lyssterke stjerner.  
 

M1 Krabbetåken 
Krabbetåken er en gasståke som er igjen etter at en supernova eksploderte i 1054. Den er lett å finne, like 
over stjernen ζ Tauri. Lysstyrken er 8.4 mag, men med utstrekning på 6 x 4 bueminutter, som gir lav 
overflatelysstyrke, er ikke dette noe lett objekt med et 4-tommers teleskop. I 8-10-tommers teleskoper 
begynner en å ane ujevn lysstyrke i tåken, noe som er mer tydelig med større teleskoper. Tåken responde-
rer forøvrig dårlig på smalbåndfiltre.   
 

NGC 1514 Planetarisk tåke 
Denne tåken finnes i forlengelsen av stjernene ζ og ο Persei. Under gode forhold kan en med et 4-
tommers teleskop se en svak glød rundt en stjerne av 9. mag. Dette er lettere å se med et O III filter. Tå-
ken har lysstyrke 10.9 mag og en utstrekning på over 100 buesekunder, mens sentralstjernen altså er så 
sterk som 9.5 mag. Med filter kan en få til en blinkeeffekt, ved at tåken ser ut til å forsvinne når en stirrer 
på stjernen og komme tilbake når en ser til siden for objektet. NGC 6826 i Cygnus (Svanen) som også blir 
kalt ”Blinketåken” er ellers mer kjent for denne effekten. NGC 1514 er et flott syn i 8-10 tommers teles-
koper eller større.  
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Stjernehimmelen desember 2013 – mars 2014 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er vintersolverv 21. desember kl. 18.11. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane 
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med 
kortest daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 10.01 og går ned allerede kl. 14.32 denne dagen. Ved 
Steinbukkens vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv. 
 
Det er vårjevndøgn 20.mars kl. 17:57. Da står Sola loddrett over et punkt på ekvator, og fra dette punktet 
vil Sola være i senit ved middagstid. Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år der dag og natt er så godt 
som like lange, derav navnet. Ved et jevndøgn står Sola i ett av to motsatte punkter på himmelkulen der 
himmelekvator (det vil si deklinasjon 0) og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles 
jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 30. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl.03.  
 
 

Planetene 
Merkur er synlig som aftenstjerne siste uke av januar og første uke av februar. Den har største vinkelav-
stand fra Sola den 31. januar og har da minus 0.5 mag i lysstyrke. Den går da ned over fri horisont kl. 
18.05. Knapt 4 grader høyere på himmelen finner du da den mye svakere Neptun. De er bare 2 grader fra 
hverandre den 5. februar. I slutten av februar er planeten morgenstjerne, men står opp omtrent samtidig 
med Sola. 
 
Venus står svært lavt i vest etter solnedgang i desember. I midten av januar dukker den opp lavt i øst på 
morgenhimmelen like før soloppgang. Den vil stå lavt på morgenhimmelen i resten av perioden. Største 
vinkelavstand (vest for Sola) er 22. mars. 
 
Mars befinner seg i Jomfruen (Virgo) i desember og står opp en time etter midnatt. Den er langt borte fra 
oss og planetskiven er bare knapt 7 buesekunder i slutten av desember. Utover i februar fortsetter planeten 
sin ferd sørøstover på himmelen og befinner seg like nord for Spica (α Virginis) mot slutten av måneden. 
Diameteren har da økt til 11 buesekunder og lysstyrken er -0.5 mag. Den befinner seg i nærheten av Spica 
i hele mars og lysstyrke og størrelse på planeten øker (henholdsvis -1.2 mag og 15 buesekunder 31. mars). 
Mars er nærmest oss (i opposisjon) den 8. april. 
 
Jupiter befinner seg i Tvillingene (Gemini) i desember og er oppe hele natten. Den står høyt på himme-
len ved midnatt. Planeten er i opposisjon den 5. januar. Jupiter befinner seg i Gemini i hele perioden og 
står fint til hele våren. Selv med en prismekikkert er de fire største månene lett synlig, mens et lite tele-
skop viser skybeltene. Ved gode forhold kan en med 5-6 tommers teleskop se den Røde Flekken. Når den 
er synlig kan du blant annet finne her:  
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/3304091.html  
Ved gode forhold kan en også observere månene og deres skygger når de passerer foran Jupiter-skiva. 
Hvor månene er, og hvilke begivenheter som kan sees kan du finne her: 
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/jupiter  
 
 
Saturn kommer til syne svært lavt på sørhimmelen før soloppgang mot slutten av året. Den befinner seg 
nå i stjernebildet Vekten (Libra). Den står stadig tidligere opp på natten. Planeten kommer aldri høyere 
enn 10 grader over horisonten og står således svært dårlig til for observasjon. Opposisjon er først i mai. 
 
Uranus står fint til i sør på kveldshimmelen i desember og januar. I februar forsvinner den etter hvert i 
sollyset. Planeten befinner seg i stjernebildet Fiskene (Pisces). Se kart i forrige nummer av Corona. Plane-
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ten var i opposisjon (nærmest oss) 3. oktober. Lysstyrken er 5.8 mag (så vidt synlig uten kikkert ved gode 
forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.4-3.5 buesekunder. Med litt forstørrelse kan en se en svakt 
grønnlig skive. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se de mest lyssterke månene til Uranus (Tita-
nia, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna. 
 
Neptun befinner seg lavt nede på vesthimmelen i stjernebildet Vannmannen (Aquarius) tidlig på kvelden 
i desember. Se kart i Corona 2/13. Lysstyrken er 7.9 mag og planetskiven er kun 2.2 buesekunder tvers 
over. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den grønnlige fargen og at den har skive-
form krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. Den er ikke synlig etter årsskiftet. 
 

Kometer 
Kometen C/2012 S1 ISON ble dessverre en flopp. ISON fordampet dessverre nærmest i nærmøtet med 
Sola. Etter all sannsynlighet er restene ikke synlig visuelt, men kan kanskje fanges opp fotografisk. 
 
Heldigvis har vi en annen fin komet å observere utover vinteren: C/2013 R1 Lovejoy. I skrivende stund er 
kometen synlig uten kikkert ved gode forhold og er riktig så fin i prismekikkert. Den står lavt på nord-
himmelen om kvelden og høyt på østhimmelen på morgenen. Etter hvert forsvinner kometen fra kvelds-
himmelen og kan utover i januar i praksis kun sees på morgenhimmelen. 
 
Kometen passerte Jorda 19. november og når perihel 25. desember.  Lysstyrken i begynnelsen av desem-
ber var ca. 4.5 mag. Den avtar sakte i lysstyrke utover i perioden etter som kometen fjerner seg fra oss.  
 

 
Kometen Lovejoy sin bane i perioden 5. desember til ut i mars. Hver 5. dag er avmerket.  

 
Kometen ble oppdaget av kometjegeren Terry Lovejoy, som faktisk har oppdaget hele 4 kometer! Mest 
kjent er nok C/2011 W3 Lovejoy som rundet Sola kun 140 000 km over overflaten og overlevde! Til 
sammenligning var ISON nesten 10 ganger lenger unna Sola under sin passasje og gikk altså i oppløs-
ning.  
 
C/2013 R1 Lovejoy ble oppdaget 7. september i år og da var lysstyrken kun 14.4 mag. Han fant den ved å 
bruke et 8-tommers Schmidt-Cassegrain teleskop.  


