
 



 

 

 

 

                Redaktørens ord

 
Oriontåken M42-M43 

 

Jammen har det gått nok et år og 
det er på tide å oppsummere litt av det 
som har skjedd i år. 

I TAF har vi fått flyttet vårt obser-
vatorium til en ny beliggenhet og det 
ser riktig bra ut! Det har også kommet 
opp et flunkende nytt fotoobservato-
rium i tillegg til det visuelle observa-
toriet. Det planlegges også et gjeste-
observatorium, samt en mer perma-
nent oppstilling av 15-tommers 
Dob’en.  

At fotoobservatoriet kan levere 
flotte bilder, kan dere jo se i all sin 
prakt på forsiden! 

Ute i verden er nok landingen med 
den lille sonden Philae på kometen 
67/P Churyumov-Gerasimenko den 
aller største begivenheten. Helt utrolig 
bragd å lande på den vel 4 km store 
kloden, 500 millioner km unna oss! 
Uheldigvis virket ikke harpunene som 
de skulle og sonden spratt to ganger ut 
i rommet igjen før den landet i en 
skyggefull kløft. Heldigvis virket alt 

likevel som det skulle og alle viktige 
data fra instrumentene ble sendt til-
bake til ”modersonden” Rosetta før 
batteriene tok slutt. Det er også håp 
om å vekke Philae til live igjen når 
kometen nærmer seg Jorda.  

Redaktøren er svært fornøyd den-
ne gang! Etter flere ”magre” numre 
med få forfattere, er det ikke mindre 
enn åtte bidragsytere i Coronas jule-
nummer i tillegg til de faste tre! OK.. 
Rolf Jakobsen har kanskje ikke aktivt 
bidratt, men diktet hans passer riktig 
godt til oss (takk til Kirsten Gjervan 
for tips).  

 Jeg synes vi har fått et riktig bra 
produkt denne gang med mange 
spennende og varierte artikler. Hva 
med å gå sammen med barna og 
bygge eget teleskop i lego? Det må 
være en artig og lærerik aktivitet! Og 
dersom nordlyset skulle slå til i jula; 
tipsene til gode bilder og ”time-
lapse” får du i artikkelen til Einar 
Ellingsen her i Corona. Mangler du 
lesestoff til jul eller en julegave-idé? 
Boka til Johan Harstad: Darlah – 172 
timer på Månen virker svært så spen-
nende! 

 
RIKTIG GOD JUL og GODT 
NYTTÅR!      

 
Terje Bjerkgård

 

 

Styret i TAF informerer 
Den økonomiske situasjonen for TAF er meget god når vi nærmer oss årets 
slutt. Den krevende flyttingen av bygningene på observatoriet til ny tomt og 
opparbeiding av arealet der har kostet omtrent det vi antok. Vi har også kom-
met omtrent så langt som planlagt med dette arbeidet. Vi har heller ikke fått 
negative økonomiske overraskelser på andre områder. Vi går derfor inn i det 
nye året med løftet hode og med alle muligheter for et nytt flott år for TAF og 
med ambisiøse mål. 
  
På vegne at styret i TAF ønsker jeg alle våre medlemmer og samarbeidspart-
nere en riktig God Jul og et Godt Nytt År!  
 
Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har fått ett nytt medlem siden sist, mens fire medlemmer har meldt seg 
ut. TAF har 166 medlemmer pr. 7/12-2014. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 

Odd-Steinar Solsem. 

 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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FORSIDEN: Hjerte- og Sjeltåken i 
Cassiopeia fotografert av Erlend 
Rønnekleiv og Birger Andresen fra 
foto-observatoriet i Bratsberg. Det 
er totalt 2t 48min gjennom R,G,B 
og smalbåndsfiltre med SBIG STL 
11000M CCD kamera gjennom en 
FSQ106 refraktor (brennvidde 
387mm). Se også artikkel i bladet. 
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RGB-andungen som ble til en nydelig HOS-svane 
Av Birger Andresen og Erlend Rønnekleiv 
 
Skriveren som brukes til å trykke Corona klarer ikke å yte bildene rettferdighet. Alle oppfordres derfor på 
det sterkeste til å se nettversjonen av denne artikkelen på:  
 http://www.taf-astro.no/foto/HjerteOgSjel2014.pdf  
 
I vår egen galakse, nær den berømte dobbelthopen i Perseus ligger det et område med mange andre små 
åpne stjernehoper. Dette er løse ansamlinger av stjerner i et lite område dannet fra store gasskyer i ver-
densrommet. I dette området inneholder hver av stjernehopene bare mellom 6 og 40 stjerner. Det er lite 
sammenlignet med de største åpne hopene som har mange hundre stjerner.  
 
Når man ser på dette området med et teleskop, så ser man ikke annet enn de relativt puslete åpne stjerne-
hopene. Ved gode forhold kan man kanskje også ane en svakt lysende gassky som har fått katalogbeteg-
nelsen IC 1795. Med kamera ser man at flere av stjernehopene ligger inne i eller nær to store områder 
med svak rødlig gass.  Disse gassansamlingene ligger ca. 7 500 lysår unna oss. Den ene tåken, IC 1805, 
kan minne om et hjerte, og har derfor fått navnet Hjerte-tåken. Det andre, IC 1848, kalles Sjel-tåken. Det-
te området fikk æren av å stå på lista over motiver som vi fotograferte den aller første kvelden og natta vi 
startet med å ta seriøse bilder i det nye fotoobservatoriet i Bratsberg. Før dette hadde vi brukt mange 
kvelder og netter på å teste og undersøke problemer med det nye hovedteleskopet der. 
Vi tok først et vanlig fargebilde. Resultatet er vist i Figur 1.  
 

    
Figur 1: IC 1805 (Hjerte-tåken) til venstre, IC 1848 (Sjel-tåken) til høyre og IC 1795 markert med grønn 
sirkel (lengst til venstre), samt en rekke åpne stjernehoper markert med gul sirkel. Hovedfotograf og bil-
debehandling: Erlend Rønnekleiv. Bilde- og utstyrsdata i teksten nedenfor. Området har en utstrekning 

på himmelen som tilsvarer ca. 10 fullmåner ved siden av hverandre fra høyre til venstre. 
 
Så vil sikkert mange lure på hvorfor akkurat dette området skulle få æren av å være blant de første som 
ble fotografert i det nye fotoobservatoriet. For jeg blir absolutt ikke overrasket dersom du mener du har 
sett mye flottere områder enn det i Figur 1 på andre astro-fotografier. Vel… jeg skal komme tilbake til det 
etter å ha fortalt litt om hvordan bildet ble tatt. 
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Bildet i Figur 1 ble tatt med en 106mm Takahashi refraktor (linsekikkert) med brennvidde 387 mm 
(f/3,65) og SBIG STL-11000k kamera natten mellom 17. og 18. oktober 2014. Kamerabrikken er av 
sort/hvitt-typen og har ekstrem lysfølsomhet. Fargene i bildene lages ved at vi tar tre bilder med hen-
holdsvis rødt, grønt og blått filter foran kameraet. Disse kombineres etterpå til et fargebilde ved å legge de 
tre bildene i hver sin fargekanal.  I prinsippet er det akkurat det samme som gjøres i fargekameraer bort-
sett fra at bildene da tas med alle tre filtre samtidig. I disse kameraene ligger det nemlig tett i tett med rø-
de, grønne eller blå fargefilter over hvert sitt bildepunkt (pixel) over hele bildebrikken, blått ved siden av 
rødt og grønt osv. Billedbrikken på SBIG kameraet kjøles ned til -25°C for å redusere varmestøyen fra 
elektronikken i kameraet til et minimum. 
  
Det ble tatt 4 bilder på 30 sekunder hver med hvert filter, altså rødt, grønt og blått. Rødfargen til gasskye-
ne kommer av at gassen inneholder mye hydrogen som fortrinnsvis lyser med den karakteristiske, røde 
fargen kjent som Hydrogen-alfa spektrallinjen. 
 
Så tilbake til mysteriet rundt hvorfor akkurat dette området fortjente æren av å bli et av de første vi foto-
graferte i det nye fotoobservatoriet. Kan andungen ha skjulte potensialer og bli til en vakker svane? 
 
SBIG-kameraet er som sagt et sort/hvitt kamera som er superfølsomt for alle bølgelengder. For å få farge-
bilder slik andre kamera tar, så kombinerer vi bilder hvor vi plasserer filtre som slipper igjennom kun rødt 
lys, kun grønt lys eller kun blått lys foran billedbikken.  Disse filtrene er kjent som R, G og B filtre. Ka-
meraet styres fra en PC, og vi bare velger det filteret vi vil bruke med et enkelt klikk i filtermenyen, vel-
ger eksponeringstid i en annen meny og ”knipser bildet” ved å trykke på ”start-knappen”.   
 
Men kameraet fungerer ikke bare med R, G og B filter. Neida, vi har kjøpt tre såkalte smalbånd-filtre 
også. Disse kalles H-alfa, O-III og S-II filter eller bare H, O og S.  
 
H-alfa filteret slipper igjennom kun rødt lys i et bittelite bølgelengdeområde rundt den såkalte hydrogen-
alfa linjen. Dette er lys som sendes ut av hydrogengass når den først belyses av stjernene i nærheten slik 
at elektronene «løftes» opp i høyere energinivåer. Mye av dette hydrogenet sender så ut H-alfa lys når 
atomet straks etterpå faller tilbake til sitt laveste energinivå. Bildet som er tatt med dette filteret viser der-
for hvor i feltet det er mye hydrogen. S-II filteret slipper gjennom kun rødt lys i et bittelite bølgelengde-
område rundt en spektrallinje som sendes ut fra svovelatomer som mangler et elektron, mens O-III filteret 
kun slipper gjennom grønt lys som sendes ut fra oksygenatomer som har mistet to elektroner. Igjen er det 
strålingen fra stjernene i nærheten, som nylig er dannet fra gasståkene, som er årsaken. Den intense strå-
lingen slår løs elektroner fra svovel- og oksygen-atomene slik at de etterpå kan sende ut lys med akkurat 
den bølgelengden som filtrene våre slipper igjennom til kamerabrikken . 
  
I de nevnte gasståkene er det mye hydrogen, brukbart med oksygen og litt svovel. Dermed er det bare å 
velge smalbånd-filtrene våre og ”knipse” i vei. Deretter legger vi de ulike bildene inn i hver sin fargeka-
nal og bruker en masse lure metoder for å justere fargekanalenes intensitet optimalt for å få et penest mu-
lig resultat.  
 
Nåvel, her har jeg underslått en masse avanserte greier i billedbehandlingen. Det er en masse trinn som 
må gjøres for å hindre at stjernene får rare farger og for å redusere støy i bildet fra svovel som er så svakt 
at støyen elektronikken i kameraet blir merkbar selv om bildebrikken er kjølt med til minus 25 grader C. 
Dessuten er det masse prosedyrer for å få frem detaljer i de svakere områdene av tåken samtidig som de 
sterkeste områdene ikke blir for lyse.  Vi har til og med automatiske metoder for å retusjere vekk stjerne-
ne fra smalbåndbildene slik at bare tåka blir igjen. Det er jo den vi vil ha et best mulig bilde av. Dessuten 
har stjernene fotografert med smalbåndfilter lett for å få rare farger. Da kan det være bedre å legge til 
stjernene til slutt med sine naturlige farger, fotografert med rødt, grønt og blått filter, som vist i Figur 1. 
Her går det an å forklare mer, men vær fornøyd med hovedtingene nå og glem detaljene.  De kan Erlend 
eventuelt beskrive i en egen artikkel om avansert billedbehandling senere. 
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Så vi slo til med 12 bilder med hvert smalbåndfilter, hvert med 4 minutters eksponeringstid denne kvel-
den/natten. Monteringen er så nøyaktig at det ikke vises noen avdrift på fire minutter. Det var derfor bare 
å trykke på start-knappen og knipse i vei, til sammen 36 bilder a 4 minutter. 
   
Erlend kombinerte så de 12 H-alfa bildene til et bilde tilsvarende 48 minutters eksponeringstid, og gjorde 
det samme for de 12 S-II bildene og de 12 O-III bildene. Så ble en del billedbehandlingstriks brukt for å 
fjerne støy, fjerne stjerner, fremheve svake områder osv. Resultatene er vist i Figur 2. 
 

 

Figur 2: De tre ferdige smalbåndbildene.  12 x 4 

min med H-alfa (øverst), 12 x4 min med S-II (ne-
derst til venstre) og 12x4 min med O-III (nederst til 
høyre). Legg merke til mye støy i oksygen-bildet og 

spesielt i svovel-bildet siden lyset fra disse grunn-
stoffene er svært svakt. Støyen vil reduseres kraftig 

når vi får tatt 4-8 timer med bilder for disse grunn-
stoffene. Legg også merke til at det er betydelig 
forskjell på hvor i tåken det er mye lys fra de ulike 

grunnstoffene. Legg spesielt merke til «ringen» av 
S-II stråling i ytterkant av «hjertekammeret» (tåken 

til venstre) og i visse områder i sjel-tåken. 
 

  
 
Erlend la så svovel-bildet inn i rød fargekanal, hydrogen-bildet i grønn fargekanal og oksygen-bildet inn i 
blå fargekanal. Dette er samme metode som NASA bruker for smalbåndbilder med Hubble-teleskopet. 
Fargevalget kalles Hubble-paletten. Stjerner med realistiske farger ble så lagt på ved å legge til en litt 
mørkere versjon av bildet i Figur 1.  
 
Erlend jobbet så videre med disse bildene i time etter time etter time for å optimalisere alt som kunne op-

timaliseres. Blant annet ble intensiteten for grønn 
fargekanal justert kraftig ned relativt til de to andre 
for at lyset fra svovel og oksygen ikke skal forsvin-
ne i det dominerende grønne H-alfa lyset. Til slutt 
hadde han klart å trylle frem følgende vidunderlige 
HOS-Svane:  
 
Figur 3: Det ferdige bildet. IC 1805 til venstre og 

IC 1848 til høyre. Feltet er ca. 5⁰ bredt, dvs. at det 
er plass til 10 fullmåner ved siden av hverandre. Se 

forsiden av dette Corona og lenkene nedenfor. 
 
 

Og nå tror jeg dere forstår hvorfor akkurat dette objektet fikk æren av å bli et av de første områdene vi 
fotograferte i vårt nye fotoobservatorium. 
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Erlend Langsrud, Jørgen G. Bosoni og Herman Ranes takkes for god hjelp under fotograferingen. 
 
Bildene, spesielt det i Figur 3, kan og må nytes (med riktig gammajustert skjerm) på:      
      Vanlig fargebilde (Figur 1): http://www.taf-astro.no/foto/HjerteOgSjel2014RGB.jpg  
      Smalbåndbilde (Figur 3): http://www.taf-astro.no/foto/HjerteOgSjel2014.jpg  
      Bildene i Figur 2:   http://www.taf-astro.no/foto/HjerteOgSjel2014MonoR.jpg  
    (Bytt ut MonoR med Mono G og MonoB for å se de to andre bildene) 
      Bildene i Figur 2 m/farger:  http://www.taf-astro.no/foto/HjerteOgSjel2014R.jpg   
    (Bytt ut R med G og B for å se de to andre bildene) 
 

Legoskop 
av Stein O. Wasbø 
 
I høst ble TAF kontaktet av Vitensenteret i forbindelse med at Vitensenteret skulle arrangere «Lego Build 
Challenge 2014» med fokus på verdensrommet. Arrangementet gikk ut på at besøkende, fortrinnsvis barn 
og unge, i løpet av en snau time skulle få bygge opp ting de hadde lyst til med verdensrommet som tema. 
Dette kunne være raketter, romstasjoner, satelitter, m.m. Lego stilte med store mengder byggeklosser, og 
«Byggeforeningen», en lokal forening som har Lego-bygging som hobby, stilte med Lego-romskip og 
store oppbygde Legosett fra Star Wars. Da TAFs styre ble forespurt om TAF ønsket å bidra med noe, 
kom Erlend Langsrud opp med idéen om å bygge et Legoteleskop. Dette var en ide som falt i smak hos 
Vitensenteret og prosjektleder Rannvei Sæther. 
 
Vi gikk dermed i gang med å undersøke om det lot seg gjøre på en relativt enkel måte og om det var mu-
lig å skaffe optikk og linser til en rimelig penge. Etter litt leting på nettet ble det funnet noen ulike typer 
linser til overkommelig pris og noen få testlinser ble bestilt. For å teste ut konseptet ble det i mellomtiden 
bygget en prototype basert på andre linser vi hadde liggende. 
 

  
 
Første versjon av Lego-teleskopet ble bygget med ganske dårlige og lite egnede linser, og tilfeldig 
sammenraskede Lego, men det fungerte på sitt vis. 

 
 
 
Noen uker senere kom endelig et sett med bedre egnede linser. Det var et 
sett med 1) konveks hovedlinse på 75mm i diameter med fokallengde på 
250mm, 2) konveks okularlinse på 32mm med fokallengde på 57mm, og 
3) konkav okularlinse på 32mm med fokallengde på -59mm. Linsene ble 
kjøpt inn via nettstedet SurplusShed.com, og kostet 5USD per sett. Ferdig 
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importert og fortollet til Norge ble det ca. 50NOK per sett. Vi bestilte i alt 50 sett, hvorav 40 sett gikk til 
Vitensenteret.  
 
 
De to okularlinsene i settet gjør at det er mulig med to ulike konfigurasjoner på teleskopet; tradisjonelt 
Galileo-teleskop og Kepler-teleskop som er en forbedret utgave av Galileo-teleskopet.  
 
Det tradisjonelle Galileo-teleskopet er bygget 
opp med en konkav okularlinse. Dette gjør at 
bildet man ser i teleskopet blir rettvendt, 
teleskopet blir relativt kort (250mm - 59mm = 
191mm), men feltet man ser i teleskopet blir 
ganske lite, og bare skarpt og fint i sentrum av 
bildet. Ut mot kantene blir bildet mer uskarpt og 
noe fortegnet.  
 
 
 
Kepler-teleskopet har både konveks hovedlinse 
og konveks okularlinse. Dermed blir bildet opp-
ned og speilvendt, og teleskopet blir lengre 
(250mm + 57mm = 307mm). Feltet blir derimot 
stort, og skarpt i hele bildet. 
 
 
Da de nye linsene var ankommet var det tid for å lage en oppdatert utgave av teleskopet som passet til de 
nye linsene. Det var også et poeng å lage til en fokuserings-mekanisme for å kunne justere fokus 
individuelt etter både varierende lengde til objektene, og ikke minst for at både nærsynte og langsynte 
skulle kunne bruke teleskopet.  
 
En fokuseringsmekanisme gjør også at 
det ikke er så nøye at lengden på 
teleskopet blir helt eksakt under 
bygging, siden man kan justere fokus i 
etterkant. Fokuseringen ble ganske 
enkelt laget ved at det ble laget to 
«kasser»; en stor og bred til hovedlinsa, 
og en liten og smalere til den mindre 
okularlinsa. Kassene må bygges slik at 
den lille kan gli inni den store.  
 
Underveis i prosessen med å lage nytt teleskop ble det tatt bilder som senere ble brukt til å lage en bygge-
oppskrift til de som måtte ønske å bygge Legoteleskop. 
 

Galileo Galilei (1564 – 1642) 

 

Italiensk vitenskapsmann som er 
kjent for å ha oppdaget Jupiters 
måner med sitt teleskop. Tele-
skopet som bærer hans navn ble 
oppfunnet i 1609. 

 

Johannes Kepler (1571-1630) 

 

Tysk vitenskapsmann som er 
kjent for å ha oppdaget hvordan 
planetene beveget seg rundt 
sola. Teleskopet som bærer hans 
navn ble oppfunnet i 1611. 

 



Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2014      9 

PUSTEØVELSE 
Hvis du kommer langt nok ut 
får du se solen bare som en gnist 
i et sluknende bål 
hvis du kommer langt nok ut. 
 
Hvis du kommer langt nok ut 
får du se hele Melkeveiens hjul 
rulle bort på veier av natt 
hvis du kommer langt nok ut. 
 
Hvis du kommer langt nok ut 
får du se hele Universet selv 
alle lysår-milliardenenes summer av tid, 
bare som et lysglimt, like ensomt, like fjernt 
som juninattens stjerne 
hvis du kommer langt nok. 
 
Og ennu,  min venn, hvis du kommer langt nok ut 
er du bare ved begynnelsen 
- til deg selv. 
                 Rolf Jakobsen 

 

(takk til Kirsten Gjervan for diktforslaget) 
 

Lego-teleskopet er kanskje ikke helt ferdig utviklet til kommersielt produkt. Det er nok betydelig 
forbedringspotensiale i fargevalg på Legobrikkene, og design forøvrig kan nok også forbedres. Men 
prinsippet er testet og viser seg å fungere helt fint. 
 

  
Det ferdige Legotelekopet med fokuseringsmekanisme.  

 
      
 
Hvor mange barn bygget så teleskop under Lego Build Challenge 2014? Ingen, dessverre. Om det var 
designet som skremte dem, eller om det var den knappe tiden de hadde til rådighet som gjorde at de valgte 
andre ting er uvisst. Var prosjektet dermed bortkastet? Neida. Undertegnede hadde det i allefall moro med 
å bygge Lego igjen. 
 
Linse-settene er i trygg forvaring hos Vitensenteret, som har planer om å bruke dem i 
Eksperimentklubben der de skal bygge teleskop med andre materialer som papp eller plast. TAF har også 
noen sett med linser liggende om noen er interessert i å forsøke å bygge et eget Kepler- eller Gallileo-
teleskop. Vi har byggeoppskrift for Lego-skop om noen er interessert.  
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Knut Jørgen Røed Ødegaard holdt foredrag for TAF 
Av Jørn Dahl-Stamnes og Birger Andresen (TAF) 

Tirsdag 9. september 2014 var det storfint besøk i Trondheim. Selveste Knut Jørgen Røed Øde-

gaard var på besøk i auditorium F1 på NTNU Gløshaugen. Vertskap var Trondheim Astrono-

miske Forening i samarbeid med NITO og TEKNA. På menyen stod «Gammaglimt, exoplaneter 

og Big Bang - En helt ny forståelse av kosmos».  
 

Forhåndsreklamen sa følgende: «Fantastisk ny kunnskap om 
verdensrommet har gitt oss en helt ny forståelse av hvordan 
Universet har oppstått, og hva det inneholder, samt merkelige 
fenomener som gammaglimt, galaksekollisjoner og sorte hull. 
Bevisene for at det finnes flere planeter enn stjerner og ut-
forskningen av disse til dels merkelige verdenene har fått fors-
kerne til å telle ned til livsformer blir oppdaget. I tillegg opple-
ver vi en rekke spektakulære ferder til kometer, planeter og til 
og med is-objekter som Pluto» 
 
TEKNA hadde bestilt et av NTNUs største auditorium, F1, i 
tilfelle storinnrykk av folk når en av Norges mest kjente astro-
nomiformidlere kom til byen. Det var nok greit siden jeg på 
bilder har anslått at tett oppunder 200 personer var til stede rett 
etter at foredraget ble avsluttet.  
 
Knut Jørgen i fri dressur under TAF-møtet 9. september 

(Foto: Jørn Dahl-Stamnes). 

 

Det var ikke «stinn brakke» når Knut Jørgen Røed Ødegaard besøkte TAF, TEKNA og NITO den 9. sep-
tember, men det var bare fordi et av NTNUs største auditorier ble brukt. Rundt 200 personer møtte opp, 
hvorav mange fra TAF. Foto: Birger Andresen med mobilkamera. 

 
TAF-leder Birger Andresen ønsket velkommen og gav en kort presentasjon av TAF. Deretter presenterte 
Petter Ottesen TEKNA kort før ordet ble gitt til hovedpersonen fra Jevnaker.  
 
Knut Jørgen startet med å snakke om størrelsen til stjerner. Det er et vidt spenn fra de minste stjernene 
som bare så vidt er massive nok til å sette i gang kjernereaksjoner til de største stjernene som er så store at 
hele banen til planeten Mars hadde fått plass inne i stjernen dersom den hadde hatt sentrum der Sola be-
finner seg. Og selv om det er mange stjerner, 200-400 milliarder bare i Melkeveien, så er det langt mel-



Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 4/2014      11 

lom dem. Hvis Solsystemet ble krympet til en størrelse slik at det er kun 15 meter fra Sola til Jorda, så 
ville nærmeste stjerne befinne seg like langt unna oss som Kanariøyene (ca. 4000 km).  
 
Knut Jørgen fortsatte med å fortelle at komet Siding Springs (C/2014 A1) vil passere svært nær Mars den 
19. oktober.  Minste avstand fra Mars-overflaten til kometen vil bli kun ca. 40 000 km; dvs. det samme 
som litt over 3 ganger Jordas diameter. Kometen passerer så nær at man forventer kraftig stjerneskuddak-
tivitet fra den på Mars.  
 
Det var pr. 9. september bekreftet 1821 planeter rundt andre stjerner enn Sola, såkalte eksoplaneter. Cirka 
20 av disse befinner seg i en avstand fra stjernen de kretser rundt som gir mulighet for at det finnes rela-
tivt komplekse organismer der. Det finnes anslagsvis 500 milliarder planeter i vår egen galakse Melke-
veien. Kun et lite antall av disse er undersøkt for planeter. Man aner ikke hvordan liv på andre planeter vil 
være. Kun fantasien setter begrensinger. 
 
ESA romsonden Rosetta gikk inn i bane rundt komet 67P/Churyumov–Gerasimenko 6. august 2014. I 
november skal landingsfartøyet Philae forsøke å lande på kometen. Rosetta ble skutt opp 2. mars 2004, og 
har på sin ti år lange ferd passert Jorda tre ganger og Mars en gang for å tilpasse banen slik at den kunne 
ta igjen kometen på en måte som gjorde det mulig å gå inn i bane rundt den. Rosetta har allerede sendt 
tilbake masse interessant informasjon om kometen. Den blir med kometen på turen innover mot Sola hvor 
den vil følge med på hva som skjer når kometen blir aktiv etter hvert som varmen fra Sola «vekker» den 

opp.  
 

Romsonden Rosetta var allerede i bane rundt 
komet 67P/Churyumov–Gerasimenko da Knut 

Jørgen var på besøk. Senere landet Philae på 
kometen, men havnet dessverre i en fordyp-
ning slik at solcellepanelene ikke fikk nok sol-

lys til å holde den i live så lenge som man 
hadde håpet. Mye viktige data ble allikevel 

sendt tilbake før batteriene gikk tom for ener-
gi. Illustrasjon fra internett. 
 

Knut Jørgen nevnte også NASA romsonden New Horizons, som ble skutt opp 19. januar 2006. Den skal 
passere dvergplaneten Pluto 14. juli 2015. New Horizons passerte nær Jupiter 28. februar 2007 for å juste-
re banen sin og for å øke hastigheten. Det er knyttet stor spenning til hva denne romsonden vil gi av ny 
kunnskap om Pluto og Charon, den største av Plutos fem måner. 
 
Romsonden Deep Impact var det neste på «menyen». Den ble skutt opp 12. januar 2005. Den 4. juli 
samme år kolliderte et 370 kg tungt prosjektil som Deep Impact hadde med seg med komet Tempel 1 
(9P/Tempel). Deep Impact observerte kometstoffet som ble slynget ut fra kometen. Det viste seg at kome-
ten sendte ut mye mer masse enn forventet. Fotografier viste ellers at kometen inneholdt mye mer støv og 
mindre is enn ventet. Støvskyen (ca. 5 millioner kg vann og 10-25 millioner kg støv) var så stor og lys at 
Deep Impact ikke klarte å fotografere krateret som prosjektilet produserte. I stedet omdirigerte man rom-
sonden Stardust slik at den identifiserte krateret på fotografier tatt da den passerte komet Tempel 1 i en 
avstand av ca. 200 km den 15. februar 2011. Det viste seg at prosjektilet hadde laget er krater med diame-
ter ca. 150 meter.  
 
Knut Jørgen tok oss også med på tur ut til de store dypene i kosmos. Han snakket entusiastisk om korte og 
lange gammaglimt. Videoer med flotte jetstrømmer og solide lydeffekter ble vist. Supernovaer, hy-
pernovaer, sorte hull og Big BANG!! er jo Knut Jørgens glansnumre, så her var det mye artig både å høre 
og se. Trygg avstand er ca. 2 millioner lysår om et gammaglimt skulle finne på å være rettet mot oss. Så 
da er det vel godt håp om at det ikke finnes så mange stjerner der ute som i nær fremtid vil produsere 
gammaglimt som tilfeldigvis har rotasjonsaksen sin rett mot oss. For det er i en svært tynn sektor langs 
rotasjonsaksen at den farlige strålingen er desidert mest intens. 
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Starburst galakser ble beskrevet. Dette er galakser som har 
mye større produksjon av nye stjerner enn galakser flest. Of-
te skjer dette når to galakser kolliderer med hverandre. Si-
muleringer og bilder ble vist. I motsetning til hva man kan-
skje kan tro, så er ikke galaksekollisjoner så veldig drama-
tiske. Stjernene er så langt fra hverandre at det er svært liten 
sjanse for at stjernene kolliderer. De passerer bare forbi 
hverandre. Men støv, atomer og molekyler mellom stjernene 
vil bli presset sammen slik at man får kraftig økning i antall 
stjerner som dannes. Dessuten er bildene vi tar av galakser 
som kolliderer spektakulære.  
 
 
 
Slik kan en galaksekollisjon se ut. Bilde fra internett. 
 

Kvasarer er galakser med ekstrem energiproduksjon i kjernen. Man regner med at årsaken til disse er su-
permassive sorte hull som fores med enorme mengder masse fra omgivelsene sine. Ofte er dette galakser 
som ble dannet for mange milliarder år siden da universet var vesentlig mindre og massetettheten til mate-
rieskyene som galaksene ble dannet fra, var mye større enn nå. Derfor er de aller fleste kvasarene mange 
milliarder lysår unna oss. Det er kun på grunn av ekstrem energiutsendelse at vi kan observere kvasarene 
på så lang avstand. 
 
Knut Jørgen nevnte til slutt (eller var det mens han ennå var i solsystem-modus?) at det er en meget spesi-
ell solformørkelse den 20. mars 2015. Den er total blant annet fra Svalbard hvor det vil være stor aktivitet 
den dagen. Det spesielle med denne formørkelsen er at den er total også på Nordpolen og at den attpåtil 
skjer så å si på vårjevndøgn. Det betyr at Sola blir synlig fra Nordpolen etter sin 6 måneder lange vinter-
forsvinning der omtrent samtidig som Solformørkelsen skjer. Og akkurat det skjer ikke så ofte. Fra 
Trondheim er 94 % av Sola dekket av Månen på det meste (kl. 10:57). Sola står da 24 grader over hori-
sonten. Så det er bare å bestille klarvær både her, på Svalbard og hvor enn du er.  
 
Etter møtet var det salg av bøker, skriving av autografer og anledning til å ta på virkelige meteoritter. 
Dessuten var det hektisk selfie-aktivitet der Knut Jørgen fikk være med på alle bildene. Det er bare å gle-
de seg til neste BANG-foredrag for TAF fra astro-propellen og fenomenet fra Jevnaker. 
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Stjerner og stjernebilete på samisk 
av Herman Ranes 
 
Den «internasjonale» inndelinga i og namnsetjinga av stjernebilete som me kjenner frå den astronomiske 
kvardagen vår er fyrst og fremst av gresk opphav. Mange av stjernene hev arabiske, greske eller latinske 
namn. Men gjennom tidene hev sivilisasjonane dyrka eigne tradisjonar, òg når det gjeld stjernehimmelen 
og himmelmytologien. 
 
Dei samiske områda ligg relativt langt mot nord. Der er store delar av den nordlege stjernehimmelen sir-
kumpolar, medan stjerner på den sudlege himmelhalvkula aldri kjem over horisonten, eller dei er oppe 

berre ei stutt tid. Det er på vinterhimmelen det mytologiske dramaet syner 
seg fram, for om sumaren er det ljost heile døgeret. 
 
 
I dei samiske segnene er stjernehimmelen ei jaktmark der det største og 
viktigaste stjernebiletet heiter Sarvvis. Det framstiller ein reinokse eller ein 
elgokse, avhengig av regionale variasjonar. Sarvvis er sirkumpolar, og om 
dagen beiter han seg frametter himmelen. Bakkroppen tilsvarar Auriga 
(Kusken), framkroppen Perseus, medan hovudet og geviret tilsvarar Kas-
siopeia. I delar av Sameland er geviret større og flottare og omfattar òg 
delar av Kefeus. 
 
 

 
 

 
Storviltjegeren Fávdna er den viktigaste av dei menneskelege segnfigurane. Fávdna til-
svarar Arkturus (α Bootis), der han kjem opp om vinterkvelden og byrjar fotfylgja Sarv-
vis gjennom natta. Jaktvåpenet hans er bogen Fávnnadávgi, som tilsvarar draget i Karls-
vogna (i Ursa Major – Store Bjørn). 
 
 
 
Nest etter dei to er det jaktmedhjelparen Boahji eller Boahjenásti (Polaris; α Ursæ Mino-

ris) som hev den viktigaste rolla. Lengst oppe på himmelen held han utkik etter Sarvvis, og han hev sin 
eigen boge som me kan kjenna att som «halen» i Ursa Minor (Vesle Bjørn).  
 
Dersom Fávdna skulle lukkast i å skyta Sarvvis, kjem dyret til å dra med seg Boahji og heile himmelen i 
fallet, og verda gjeng under i eit øydeleggjande jordskjelv. Men Sarvvis hev alltid greitt å halda seg trygt 
framføre Fávdna og dei andre jegerane, og år fylgjer år i det ævelege krinslaupet. Den samiske myteverda 
er syklisk; slik dei ser det hev verda alltid vore til. 
 
Det som er nemnt til no er kjernen i segnene og er tolleg likt framstilt i heile Sameland. Før me held fram, 
tek me med ei oppteikning av segna slik ho vart fortald av Kautokeino-samen Oskal-Máhte Mihkkel Issát 
hausten 1998 og skriven ned av Berit Merete Nyhstad: 
 
«På stjernehimmelen er der ein stor, feit og hornut Sarvvis. Denne reinoksen vert fylgd av ein stor flokk. 

Denne gongen er det ingen ulveflokk som jagar reinoksen, men ein heil flokk med jegerar. Utover kvelden 
og natta kjem den eine etter den andre med i flokken som jaktar på reinoksen. Bak reinoksen er Fávdna 
med bogen sin, Fávnnadávgi. Der er òg to skilauparar som forfylgjer reinoksen. Boares Áhkku og dei to 

hundekvelpane hennar ynskjer å vera med på jakta. Ho skrik ut til kvelpane: ‹Legg i veg etter, legg i veg 
etter! Den feite bakdelen skal de få i løn dersom de når honom att!› Soleis ropar kjerringa til hundane. 

Ho òg hev ski på føtene og skundar på for å vera med på jakta. Gállábártnit, som er vidgjetne jegerar, er 
med og forfylgjer Sarvvis. Dei hev med seg jaktvåpen og bismarvekt, og attåt spjut, kniv og gryte. Spjut til 
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å stikka og drepa reinoksen med, kniv til å slakta med, og gryte til å koka ferskt reinkjøt i. Boares Gállá 
har drege ut for å sjå korleis sonen hans, Gállábártnit, lukkast med jakta. Boahji (Polarstjerna) er òg 

med i jakta. Boahji skal skyta Sarvvis. Han òg har ein boge, og når han kjem til og fær skote, då fell alle 
stjernene ned og det er verdsens ende. Men Sarvvis spring jamt i same retninga nedanføre Boahji, som er 
so høgt oppe at han ikkje kjem på skothald. Men han er på utkik for å sjå om ikkje Sarvvis kjem innom 

rekkjevidd, og då vil han skyta for å drepa.» 
 

Det er altso mange andre og meir under-
ordna medhjelparar i den kosmiske jakt-
scena. Nokre av dei som er kjende i den 
nordsamiske tradisjonen kan nemnast her: 
 
Boares Áhkku er ei kvinne med ein hunde-
flokk, og dei hjelper til i jakta med å 
skræma Sarvvis i retning mot jegerane. 
Aldebaran (α Tauri) tilsvarar Boares 
Áhkku, og hundeflokken er den opne stjer-
nehopen M 45 som elles er kjend som Sju-
stjerna eller Pleiadane. 
 
Eit stykke bakom Fávdna kjem jaktrivalen 
Fávnna gilvoolmmái. Han er stjerna Altair 
(α Aquilæ). På hausten kjem han til synes 
på sudhimmelen i skyminga samstundes 
som Fávdna kjem opp i aust. Dei to gjeng 
òg ned under horisonten omlag samstun-
des. 
 
Gállábártnit er sønene til gamlingen Boares 
Gállá. Dei er vidgjetne jegerar som i si tid 
fann opp skia, og no er dei med og jagar 
Sarvvis. Dei tilsvarar beltestjernene ζ, ε og 
δ Orionis. Dei ber på mykje jaktutstyr; 
stongvekta Bismmarnásttit tilsvarar Betel-
geuse og Bellatrix (α og γ Orionis), medan 
spjut, kniv og kjøtgryte er den astronomisk 
interessante sverdtåka M 42. 
 
Boares Gállá, den nemnde gamlingen, er 
far til Gállábártnit. I form av α Canis Ma-
joris – Sirius –  kjem han ut eit lite bel for 

å sjå korleis sønene gjer det i jakta. Den stutte tida samsvarar bra med den låge elevasjonen Sirius hev på 
den arktiske himmelen. 
 
Til sist nemner me jaktmedhjelparane Čuoigit, eller Čuoiggaheaddjit, to karar som kjem rennande på ski 
for å skræma Sarvvis mot Fávdna. Dei tilsvarar Castor og Pollux (α og β Geminorum). 
 
«Samiske reindriftsfolk er visseleg kloke,» skreiv den kjende finske forfattaren Samuli Paulaharju i 1925, 
etter at ein reindriftssame hadde fortalt honom nokre segner – «dei hev nemleg namn på kvar einaste 
stjerne, og skulle ei stjerne slokna, ville samen straks oppdaga tapet». 
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Nordlysfotografering 
av Einar Ellingsen, TAF 

I denne artikkelen vil jeg gi deg en innføring i hvordan du kan bli bedre i stand til å ta gode bil-

der av nordlyset. For utenforstående kan det virke vanskelig å ta gode nordlysbilder, men min 

påstand er at alle kan lære seg å ta magiske bilder i løpet av en god nordlyskveld. Det kan være 

lurt å sette seg inn i kamerainnstillingene på forhånd, slik at du slipper å stresse med å lære deg 

det mens nordlyset er som vakrest. 

Vær også oppmerksom på at nordlyset er en av få ting som ofte ser vakrere ut på bilde enn i 

virkeligheten. Det er fordi kameraet med lang eksponeringstid har kapasitet til å fange mye mer 

på bildebrikken enn det øyet vårt er i stand til. Dette fører til at mange blir litt skuffet når de får 

se nordlyset med egne øyner, fordi det aldri kan måle seg med de fantastiske bildene de har sett 

på forhånd. Men på en mørk natt med mye nordlys, kan likevel ingen kamera i verden gjenska-

pe magien av å stå og se opp på Aurora som danser over himmelen. Da kan det av og til være 

viktig å klare å sette fra seg kameraet og ta seg tid til å oppleve øyeblikket. 

 

Hva er nordlyset? 
Nordlys er et fysisk fenomen som forekommer når elektrisk ladede partikler fra solen kolliderer med gas-
sene i jordens atmosfære. Elektroner i gassene eksiteres (dvs. heves til en høyere energitilstand), og gir ut 
energi i form av elektromagnetisk stråling. 
 
Nordlyset ligger som et ovalt belte rundt den nordlige halvkulen og krysser gjerne mellom Svalbard og 
Tromsø et sted. Beltet er tykkest på den siden av jorden hvor det er natt (heldigvis). 
 
Nordlyset befinner seg i en høyde mellom 90 km til mer enn 200 km over bakken. Nordlys viser seg som 
et bølgende lys som varierer både i form, farge og styrke, fra mørkeblå innom grønn og gul, til rød og 
oransje. 
 
Den sterkeste nordlyslinjen kommer fra oksygenatomer og har bølgelengde 557,7 nanometer (nm). Den 
gir nordlyset den karakteristiske gulgrønne fargen. Den røde fargen som man av og til kan se, stammer 
også hovedsakelig fra atomært oksygen. Hovedlinjen har en bølgelengde på 630,0 nm. Dette nordlyset 
ligger høyere enn det grønne, og skyldes lavenergi primærpartikler.  
 
Det latinske navnet på nordlyset er Aurora Borealis som betyr Morgenrøden i nord. Nordlyset var i oldti-
den et varsel om krig og ulykke. Nordlysets sørlige motpart heter sørlys og har det latinske navnet Aurora 
Australis. Grunnen til at nordlyset er knyttet til fargen rød og ikke gul eller grønn, er at når nordlyset en 
sjelden gang kan sees så langt sør som ved middelhavet, så befinner nordlyset seg så høyt oppe i atmosfæ-
ren at det åpenbarer seg som rødt lys (på grunn av gassene som er der). 
  

Utstyr for nordlysfotografering 
Det er dessverre så godt som umulig å ta bilde av nordlyset med kameraet på mobiltelefonen eller med 
vanlige små lommekameraer. Det er heller ikke mulig å ta video av nordlyset med vanlige videokameraer. 
 
Kameraet må ha følgende funksjoner for å kunne benyttes til nordlysfotografering: 

- Manuell innstilling av fokus 
- Manuell innstilling av eksponeringstid 

I tillegg bør det også være mulig å kunne velge ISO, blenderåpning og hvitbalanse. 
 
Siden et typisk nordlysbilde har mange sekunders eksponeringstid, er også et kamerastativ obligatorisk. 
Hvis du ønsker å sette sammen en sekvens av bilder til en liten filmsnutt (såkalt timelapse), må kameraet 
enten ha innebygd støtte for dette, eller du trenger et intervalometer for å styre kameraet. Jeg skriver mer 
om intervalometer senere. En liten fjernkontroll kan også være hendig for å slippe å være borti kameraet 
når bildet skal tas, eller for å enkelt kunne ta bilder i en serie eller kanskje være med på bildet selv. 
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For å kunne fange mest mulig av nordlyset på himmelen, kan du bruke et vidvinkelobjektiv (10–12 mm). 
Men et normalobjektiv (18–22 mm) holder i massevis for å ta gode nordlysbilder. 
 
En god hodelykt er også kjekt å ha. Det er greit å kunne slå på lyset mens man endrer innstillinger på ka-
meraet. Det kan også være nyttig å bruke lykten for å lyse opp et objekt å stille fokus mot hvis du er så 
heldig å befinne deg et sted helt uten lysforurensing. 
 

Kamerainnstillinger 
Forskjellige produsenter har forskjellige navn og symboler på de ulike innstillingene på kameraet. Sjekk i 
manualen eller på nettet for å finne ut hva som gjelder for ditt kamera. Først av alt er det viktig å slå av 
autofokus og evt. bildestabilisering. Bildestabiliseringen kan lage forstyrrelser i bildet og er helt overflø-
dig så lenge kameraet står på stativ. 
 
For å få skarpe bilder er det viktig å stille fokus best mulig. Har du mulighet til å se et live bilde gjennom 
skjermen på kameraet så benytt den funksjonen. Da kan du nemlig forstørre opp bildet og stille skarpt mot 
feks. månen, et gatelys eller lignende. 
 
Jeg pleier å sette kameraet på Manuell modus. Denne innstillingen gir deg mulighet til selv å bestemme 
både eksponeringstid og blenderåpning. Blenderåpningen setter jeg størst mulig slik at den slipper inn 
mest mulig lys. Det betyr at tallet bak F’en er minst mulig, f.eks. F/2.8. Merk at dette går utover dybde-
skarpheten slik at objekter i forgrunnen av bildet kan virke uskarpe (hvis du har stilt fokus korrekt langt 
unna). Men som regel er det viktigere å slippe inn mest mulig lys i løpet av kortest mulig tid. 
 
Eksponeringstid og ISO henger nøye sammen. Jo høyere ISO, jo kortere eksponeringstid. Nye kameraer 
har bildebrikker som er ekstremt lysfølsomme og du kan gjerne skru opp ISO til mange tusen uten at du 
får nevneverdig kornete bilder. Intensiteten til nordlyset varierer så mye fra kveld til kveld (og fra minutt 
til minutt) at det er umulig å sette faste regler her. Vanligvis begynner jeg med en ISO på 2500 og ekspo-
neringstid på rundt 8 sekunder, så ser jeg hvordan resultatet blir og endrer eksponeringstid ut fra det. Er 
det veldig svakt lys, hender det at jeg skrur opp ISO’en for å slippe å ha for lange eksponeringer. Hvis det 
er veldig mye bevegelser i nordlyset, kan det også være en idé å velge høy ISO og kort eksponeringstid 
for å få mest mulig detaljer i nordlyset (eksempel: korona-nordlys som henger rett ned fra himmelen). 
 
Vær oppmerksom på at bildene ofte ser lysere ut på skjermen bak på kameraet i nattemørket enn når du 
ser samme bildet på PC-skjermen i dagslyset påfølgende dag. Derfor tar jeg bilder som ser på grensen til 
overeksponert ut i mørket, for å kompensere for dette. 
 
Kameraet er heller ikke i stand til å velge riktig hvitbalanse i mørket. Jeg pleier å velge Tungsten (3200 
Kelvin) og synes det gir en fin og naturlig grønnfarge. 
 
Du kan også angi at kameraet skal ta vare på rå-formatet (RAW) av bildet i tillegg til en JPEG-versjon. 
Da kan du justere ting som f.eks. hvitbalanse i etterkant. Ulempen er at disse filene tar stor plass (4-5 
ganger så stor plass som JPEG-versjonen) og krever ekstra behandling i programvare på datamaskinen i 
etterkant. Så har du begrenset plass, tid eller kunnskap, så kan du hoppe over rå-filene. 
 

Lokasjon for å observere og fotografer nordlyset 
Siden Trøndelag stort sett befinner seg sør for nordlysbeltet, så vil en lokasjon med fri sikt mot nord være 
gunstig (og ofte en betingelse) for å få sett mest mulig av nordlyset. Det bør heller ikke være for mye lys-
forurensing. Men du er heldigvis på ingen måte avhengig av like mørke forhold som ved generelle stjer-
neobservasjoner. 
 
Jo lenger nord nordlyset er, jo lavere over horisonten henger nordlyset. Under en geomagnetisk storm 
(gjerne forårsaket av et stort utbrudd på sola og/eller en sterk solvind) presses nordlysbeltet lenger sørover 
og vi kan være så heldig å få se nordlyset over hele himmelen og også det magiske korona-nordlyset hvor 
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det henger som gardiner rett ned fra himmelen. Jeg har også ved et par tilfeller opplevd at nordlyset beve-
ger seg sørover og for oss er synlig mot syd på himmelen. 
 
For oss som bord i Trondheimsregionen, er vi velsignet av Trondheimsfjorden mer eller mindre direkte 
mot nord hele veien fra Orkanger til Steinkjer. Her er det mange perler å oppsøke for å nyte nordlysfore-
stillingen. Bor du ute ved kysten, så er også kyststripen stort sett nordvendt langs hele Trøndelag. Hvis du 
ikke har denne muligheten, så er det bare å ta frem kartet og finne en nærliggende fjelltopp, ås eller skrå-
ning som vender mot nord. Gråkallen, Vennafjellet og Forbordsfjellet er alle fine fjelltopper i nærheten av 
Trondheim med bilvei nesten helt til topps. Det kan være praktisk for å slippe å dra på mye/tungt utstyr til 
fots. 
 

Nordlysvarsling 
Ofte snakker jeg med folk som har blitt skuffet over at de har gått glipp av vakre nordlyskvelder. De fleste 
av oss bor i såpass lysforurensede områder at vi sjelden legger merke til nordlyset hvis ikke vi aktivt ser 
etter det. 
 
Det er aldri mulig helt sikkert å forutsi om det blir nordlys, hvor sterkt det vil lyse eller hvor lenge det 
kommer til å vare. Men heldigvis har vi mange gode hjelpemidler som kan gi oss gode pekepinner. 
Hvis solen har utbrudd som er vendt mot jorden, øker sjansene betraktelig for at nordlysovalen presses 
sørover. Det tar ca 2-3 døgn fra selve utbruddet til vi merker effekten her på jorden. Hastigheten på sol-
vinden avgjør nøyaktig hvor lang tid det tar. 
 
Jeg er ikke noen ekspert på hvordan nordlysvarslene beregnes, men pleier å følge med på en del forskjel-
lige nettsider/apper for å vite om det er sjanser for nordlys i nærmeste fremtid: 

- Nordlysvarsel fra Storm.no (nettside) 
- Nordlysvarsel fra KHO (nettside/app) 
- KP-varsel for nærmeste time (nettside) 
- Magnetometerdata fra Rørvik (nettside) 

I tillegg følger jeg med på værvarselet. Det hjelper ikke med verdens beste nordlysshow så lenge det er 
tykke skyer på himmelen. 
 
Styrken på nordlysaktivteten indikeres med en Kp-indeks og sier noe om forstyrrelser i jordens magnetis-
ke felt. Jo høyere tall, jo mer aktivitet og jo bedre sjanser for å se nordlys! Så lenge Kp-indeksen er mel-
lom 0 og 2 er det rolig og liten sjanse for å se nordlys i Trøndelag. Fra og med 3 og oppover øker sjansene 
for å se nordlys. Men merk at denne indeksen varierer raskt (i takt med nordlyset selv). 
 
Magnetometerdata fra Rørvik gir oss lokale målinger fra Trøndelag. Ulempen er at denne grafen viser 
aktivitet som har vært, og ikke hvordan det kommer til å bli. Dataene vises som tre linjer med data plottet 
i en graf med forskjellige farger. Enkelt forklart så henger utslagene i grafen direkte sammen med hvor 
stor nordlysaktiviteten er. Så hvis du følger med på denne grafen og begynner å se bevegelser, så kan det 
bety at noe er i gjære. 
 
Jeg er også medlem av en del grupper på Facebook med likesinnede som er flink til å varsle hverandre når 
man observerer nordlys eller vet at det er gode meldinger. Til slutt har jeg en del venner som sender hver-
andre SMS hvis det er veldig gode forhold ute. 
 
Men til tross for alle disse tiltakene er det på ingen måte sikkert at jeg får med meg nordlyset hver gang. 
Derfor pleier jeg ofte å gå en liten tur ut på min nordvendte veranda for selv å sjekke om jeg skimter noe 
grønt på himmelen. 
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Nordlysets stadier 
Nordlyset har flere forskjellige faser som det ofte går gjennom i løpet av en forestilling. 
 
Første fase: Nordlyset kommer til syne 

Nordlyset kommer ofte snikende, nesten umerkelig, frem over horisonten. Et svakt grønt lysskjær som 
knapt er synlig med det blotte øye. Jeg bruker ofte å ta et bilde med lang eksponering for å sjekke. Er det 
tydelig grønnskjær i bildet, er det nordlys. Hvis ikke, er det bare skyer. Denne fasen kan vare lenge, og 
ofte er dette dessverre den eneste fasen. Men hvis lyset og grønnskjæret blir stadig sterkere, så er det et 
godt tegn. 
Andre fase: Nordlysbuen 
Etter at grønnskjæret har blitt stadig sterkere, materialiserer det seg ofte en markant grønn bue over him-
melen, fra vest mot øst. Nordlysets høyde over horisonten, tykkelse og ikke minst lysstyrke er variabel fra 
gang til gang. Hvis du ser denne buen, er det bare å kaste alt du har i hendene, kle godt på deg og ta med 
deg fotoutstyret og løpe ut! Når nordlysbuen har åpenbart seg, kan forestillingen begynne når som helst. 
Buen kan henge over horisonten i ett minutt eller to timer, men som regel begynner Aurora å danse etter 
så lite som ti minutter. 
Tredje fase: Aurora danser over himmelen 
Dette er det vi alle venter på. Nordlys i stadig bevegelse. Plutselig er det sterkt ett sted, for så å bevege 
seg bortover himmelen. Det er ikke alltid dansingen er så tydelig mens man står og ser på, men når man 
ser på timelapse’n etterpå, så ser man tydelig dansingen. Denne fasen varer ofte bare en kort intens stund, 
kanskje bare et par minutter. Andre ganger kan det pågå mye lenger, men med variasjoner i intensiteten. 
Men denne fasen varer sjelden lenger enn ti-femten minutter, så det er fort gjort å gå glipp av moroa hvis 
man ikke er klar når det skjer! 
Fjerde fase: Grøtfasen 
Dette er nordlysets siste fase. Det er ofte en glidende og nesten umerkelig overgang mellom fase 3 og 4. 
Men plutselig står du og innser at det er lenge siden det har vært noe intensivering av lyset noe sted, og 
hele eller deler av himmelen blir bare en stor, grønn grøt. Dette kan være vakkert i seg selv og danne fine 
bakgrunner til mer nære motiver som en hytte, brygge eller mennesker. Men som nordlysfoto i seg selv er 
det temmelig uinteressant. 
Denne fasen kan vare resten av natten mens den gradvis blir svakere. 
Men er det mye geomagnetisk aktivitet og vi er heldig (les: tålmodig), så kan fase 2 og 3 komme tilbake 
og vi får flere forestillinger i løpet av en og samme natt. 
 

Filmsnutter (timelapse) 
Ved å sette sammen en sekvens av stillbilder, kan man lage såkalte timelapse-videoer. Bruk enten kame-
raets innebygde funksjon, eller koble til et intervalometer for å få kameraet til å ta mange bilder etter 
hverandre. Et intervalometer er en enhet som du kan koble til kameraet som gir deg mulighet til å ta bilder 
med et intervall som du selv bestemmer. Hvis du feks. finner ut at 10 sekunders eksponeringstid gir fine 
bilder av nordlyset, så kan du stille inn intervalometeret på et intervall på 12 sekund. Da gir du kameraet 
tid til å prosessere og lagre forrige bilde før det blir bedt om å ta et nytt bilde. 
 
Bruk så programvare som feks. Google Picasa (gratis) eller Adobe After Effects (proff-verktøy) for å sette 
sammen bildene og gjerne legge på musikk. Jeg har lagt ut en god del nordlys-filmer på YouTube. Søk på 
YouTube etter “Einar Ellingsen Aurora Playlist” så finner du de :-) 
 

Tips 
- Sørg for alltid å ha oppladede batterier og plass på minnekortet 
- Hvis du tar pause i fotograferingen for å varme deg innendørs, la kameraet stå igjen ute for å 

unngå dugg/kondens på utstyret 
- Når du er ferdig med fotograferingen for natten, skru av objektiv, ta ut batteri og minnekort og la 

alle luker være åpne for å unngå at kameraet blir fuktskadet 
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Lenker 
Nordlysvarsel fra Kjell Henriksen-observatoriet på Svalbard: 
http://kho.unis.no/Forecast.htm 
 
Nordlysvarsel fra Storm.no: 
http://www.storm.no/nordlys/ 
 
KP-varsel for nærmeste time: 
http://www.softservenews.com/ 
 
Magnetometerdata fra Rørvik (og andre stasjoner): 
http://flux.phys.uit.no/Last24/ 
 
Høyoppløselig live bilder av solen: 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/ 
 
Samleside som forklarer mye rundt nordlysvarsling: 
http://www.auroraspy.co.uk/index.php/aurora-tracking-visuals 
 
Nordlysvarsel for Trondheim 
https://www.facebook.com/groups/Nordlys.i.Trondheim 
 
Laffens Astronomiske opplevelser 
https://www.facebook.com/LaffensAO 
 
TAF på Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/111608225546967 
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SS Cygni, en forunderlig stjerne! 
 av Per-Jonny Bremseth 
  
Denne dvergnovaen av typen U Geminorum er et meget takknemlig objekt for hobbyastronomer. Selv i et 
mindre teleskop kan man følge stjernen, fra minimum lystyrke ved ca. 12 mag., til de uregelmessige ut-
bruddene på rundt mag. 8 mag. Den er for øvrig den mest lyssterke av alle U Geminorum stjerner (ka-
taklysmiske stjerner). 
 
Vanligvis holder stjernen seg rundt 12 mag. med små variasjoner, men helt uten varsel blusser den opp 
mot rundt 8 mag. og holder seg der i nesten en uke! Andre utbrudd kan være mer kortvarig og "spisse" 
opp mot. 8.3 mag og en sjelden gang mot ca. 9 mag. 
 
På 70-tallet fulgte jeg stjernens oppblussinger tett (observasjonene i 1973 og 74 på figuren under). Det var 
artig! Perioden mellom utbruddene er teoretisk satt til 50 døgn, men stjernen kunne ha utbrudd etter 20 og 
60 døgn, og det er dette som gjør det så spennende å følge stjernen! 
 

 
 
Stjernens mekanisme 
Dette er et tett system av to stjerner som går i bane rundt et felles tyngdepunkt. Systemet består av en sol-
lignende stjerne og en hvit dvergstjerne. Den hvite dvergstjernen drar masse fra den sollignende stjernes 
atmosfære, og blir det for mye i "svelget" eksploderer denne i et utbrudd! 
  

Observasjoner 
SS Cygni er lett å finne og ligger ca. 10 grader øst for den lyse stjernen Deneb i stjernebildet Svanen 
(Cygnus).  
 
Dersom man gjør lystyrkevurderinger av stjernen, er senteret for variable stjerner, AAVSO, takknemlig 
for å motta det! 
  
Jeg vil anbefale flere å følge denne lett tilgjengelige og høyst interessante stjernen! 
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Ble Jorden nesten truffet av kometbiter i 1883? 
av Per-Jonny Bremseth 
 
Den meksikanske observatøren Jose Bonilla observerte solen fra sitt observatorium i Zacatecas 12. - 13 
aug. 1883, men ble fort overrasket over at det drev mørke og diffuse flekker over solskiven. Han kunne 
telle i alt 447 slike objekter, men etter hvert ble solskiven "normal" igjen. Nærliggende observatorier, som 
også studerte solen, hadde ikke registrert noe unormalt på solskiven, og det ble konkludert, under tvil, at 
objektene måtte ha en stor parallakse og at de derfor passerte bare 538 til 8062 km fra Jorden, altså en 
"hårsbredd"!  
 
Bonilla ble etter hvert klar over at kometen 12P/ Pons - Brooks var nær Perihel (solnære) på det tidspunkt 
han så flekkene. Kunne det være fragmenter fra den? Skepsisen var stor på den tiden, og noen mente det 
var fugletrekk, mens andre at det kunne være meteorsvermen Perseidene. Atter andre mente at det var en 
ukjent komet eller kometen C/1883 D1 (Brooks - Swift). Men hadde det vært fugletrekk eller meteorer fra 
Perseidene, hvordan kunne Bonilla da greie å telle 447 objekter i den farten disse har? 
 
Bonilla observerte flekkene over solskiven i 3.5 timer over to dager. Astronomen Hector Manterola ved 
National Autonomous University i Mexico har regnet ut at det da blir 131 fragmenter pr. time og totalt 
3275 objekter i tiden mellom observasjonene til Bonilla. Tiden over solskiven pr. fragment og vinkelhas-
tighet vet en ikke noe om.  
 
Denne hendelsen er jo noe diffus, i og med at bare en person observerte dette angivelige fenomenet. Li-
kevel tar noen dette seriøst. Manterola og hans kolleger i Mexico mener at parallaksen var så stor p.g.a. 
fragmentenes nærhet til Jorden, og at Bonillas observatorium lå akkurat i "sentral-linjen" for passasjen 
over solskiven. Siden Mexico ligger på samme bredde som Sahara, nord- India og syd-øst Asia, er det 
ikke vanskelig å forstå at ingen andre så dette fenomenet!  
 
Manterola og kolleger beregnet at størrelsen på fragmentene måtte være mellom 50 og 800 meter, og 
sammenlagt etter antallet totalt (over 3000) veide en billion tonn eller mer, omtrent som komet Halleys 
kjerne i størrelse! De forbipasserende fragmentene Bonilla observerte så nær Jorden, ville gitt mange 
Tunguska - hendelser over jordoverflaten dersom de hadde kommet inn i vår atmosfære! 
 
NASA tror jeg også får et problem dersom vi får en skur av kometfragmenter i retning Jorden!! NASA 
har jo et planlagt program for å fjerne enkeltasteroider og kometer osv. i kollisjonskurs mot Jorden, men 
kommer det en skur av store kometbiter, da blir det problemer med å forandre banen til alle disse. 
 

 

 
 
Kometen 73P/ Schwassman - 

Wachman 3 som er i ferd med å gå 
i oppløsning. Bildet viser kometen i 

2006, observet med Hubble tele-
skopet. En slik oppløsning skjedde 
antakelig også med 12P/Pons-

Brooks. 
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Nyheter 
Kunne Philae ha fått strøm på en annen måte? 
Kilde: forskning.no  

Philae gjorde en enorm bragd da den landet på overflaten til kometen 67P/Churyumov-

Gerasimenko, men på grunn av dårlig tilgang på sollys der landeren endte opp, døde den etter 

kort tid. 

Den europeiske romorganisasjonen ESA, sier at Philae fikk utført hovedoppdraget sitt før den bukket 
under natt til lørdag 15. november. Da var hovedbatteriet tomt, og landeren måtte satse på å lade opp 
batteriene ved hjelp av sollys. 
På grunn av en voldsom og 
ustyrlig landing preget av noen 
tekniske feil, blant annet med 
fortøyningsharpunene, endte 
Philae opp i skyggen av en 
klippe, på et sted uten nok 
sollys til å lade batteriene. 
 
Ifølge planen skulle Philae 
fortsette å gjøre observasjoner 
på kometen etter at hoved-
oppdraget var utført. ESA 
håpet på at landeren kunne 
leve i tre måneder til, selv om 
ingen var sikre på hvor lenge 
Philae kom til å overleve på 
kometen.  
 
«Det finnes egentlig bare to muligheter for energi på en romsonde», sier fysiker Bjørn Samset ved CI-
CERO-senteret. «Enten må du ta energien med deg i en radioisotopgenerator, eller generere den på stedet 
med solcellepaneler» 
 
Radioisotopgeneratorer (RTG) har blitt brukt lenge i romfarten. Dette er små, lukkede generatorer med 
radioaktivt materiale som utvikler varme der varmen brukes til å produsere elektrisitet. Disse generatore-
ne bruker ofte plutoniumvarianter som brennstoff, og har en fastsatt levetid, siden det radioaktive brenn-
stoffet brytes sakte ned. Levetiden kommer blant annet an på mengde drivstoff, men de kan holde i mange 
tiår. RTG-er ble mye brukt av Sovjetunionen i ubemannede fyrlykter og navigasjonsbøyer, som kunne 
operere i flere tiår uten tilsyn. 
 
I flere situasjoner har det før vært bedre å bruke en RTG enn solcellepaneler. Mars-roveren Curiosity blir 
drevet av en RTG, først og fremst for å få nok strøm, siden de støvete forholdene på Mars blokkerer for 
sollyset. Også Voyager-sondene (1977), Galileo (1989) og Cassini-Huygens (1997) er drevet av RTG-er. 
Dette er oppdrag som skulle langt ut i rommet, forbi asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, hvor solcel-
lene ikke har kunnet gi nok strøm for å holde liv i sondene. 
 
«Dette er på en måte utdatert teknologi, som man ønsker å fase ut. Det er også lite plutonium igjen, siden 
produksjonen er stanset over hele verden, på grunn av våpenpotensialet til atombomber», sier Samset. 
Da Rosetta ble skutt opp i 2004, hadde solcelleteknologien blitt så god at dette var det første oppdraget 
som gikk forbi asteroidebeltet og brukte solceller som strømforsyning, ifølge ESAs hjemmesider. «Roset-
ta var også et slags pioneroppdrag, og dette var en mulighet for å kunne videreutvikle solcelleteknologi da 
Rosetta-oppdraget ble planlagt». 
 
Kunne Philae hatt en RTG, og dermed omgått hele solcelleproblematikken? «Sett i etterpåklokskapens lys 
er det er ingenting i veien for at Philae kunne hatt en RTG», tror Samset. Selv om Philae er en liten og lett 
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sonde på 100 kg, kan det virke som om vekten av kraftsystemet kunne ha blitt erstattet med vekten av en 
liten RTG med nok kapasitet. «Det ville kanskje vært et problem at strålingen fra generatoren forstyrret 
noen instrumenter».  
 
Samset tror ikke at avgjørelsen med å bruke solcellepaneler var en feilvurdering. 
«De var litt uheldige med landingen, men de fikk til noe som var skrekkelig vanskelig», sier Samset. «Alt 
hadde sannsynligvis gått greit hvis Philae hadde havnet i solen, og dette var nøye overveid av smarte folk. 
For alt vi vet var ESA utrolig heldige med selve landingen, som sikkert kunne gått galt på en million for-
skjellige måter». «Men likevel er det nok en del hos ESA som hadde ønsket seg en RTG nå». 
 
Selv om Philae har måttet gå i dvale på kometen, er det fortsatt en sjanse for at sonden får nok sollys på 
seg til å starte opp igjen. 67P/Churyumov-Gerasimenko er på vei mot solen, og kanskje mer sollys vil fal-
le på Philae. 
 
Uansett fikk Philae utført en god del vitenskapelige målinger før den ga seg, og verden venter på hva 
slags resultater som kommer ut av dataen fra kometen. 

Eivind Wahl 

 

Parallelle sorte hull over milliarder av lysår 
Kilde: forskning.no  

 

Bildet viser et området på flere milliarder lysår som forskerne har undersøkt, slik en kunstner ser for seg. 

Linjene viser rotasjonsaksen for de sorte hullene i galaksene som er undersøkt. (Foto: ESO) 
 
Kvasarer er ekstremt energirike og lyssterke kjerner i enorme galakser, som sender ut ekstremt mye 
energi på grunn av et supermassivt sort hull i midten av galaksen. Energien kommer fra materie som blir 
halt og dratt i fra de enorme kreftene rundt det supermassive sorte hullet. Kvasarer kan skinne sterkere 
enn alle stjernene i resten av galaksen til sammen, i følge ESO. Nå har astronomer ved Very Large 
Telescope (VLT) i Chile kartlagt massevis av kvasarer, og avdekket hva slags rotasjonsakse det sorte 
hullet i midten av galaksene har. VLT er en del av European Southern Observatory (ESO). 
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Rotasjonsaksen er aksen et objekt roterer rundt. For eksempel går Jordas rotasjonsakse gjennom nord- og 
sørpolen, og kloden spinner rundt denne aksen. 
 
Astronomene har observert at rotasjonsaksen til flere kvasarer virket som om de nesten var parallelle. 
Disse kvasarene er så langt unna oss at universet bare var en tredjedel av sin nåværende alder da lyset 
som vi ser kom ut av kvasarene. 
 
«Det første vi så var at noen av kvasarenes rotasjonsakse sto på linje med hverandre, selv om de er 
kjempelangt unna hverandre», sier Damien Hutsemékers, som er forsker ved Universitetet ved Liège i 
Belgia og leder av teamet bak forskningsartikkelen, i en pressemelding. 
 
Da forskerne undersøkte spredningen av galaksene over disse kosmiske avstandene, fant de at galaksene 
og gassen skaper et nett av materie, og klumper seg rundt så og si tomme områder hvor enkeltgalakser er 
svært sjeldne. Forskerne så at rotasjonsaksene hadde en tendens til å følge disse store linjene i nettet, og 
aksen pekte langs disse linjene. Dette kan man tydelig se i bildet i toppen av saken. Det er selvfølgelig en 
sjanse for at aksene har fått disse retningene ved en tilfeldighet. Forskerne mener at deres regnestykker 
viser at det er én prosent sjanse for at det er tilfeldig. 
 
«Det kan være at denne rettingen henger sammen med de svarte hullenes masse, og hvordan de utviklet 
seg over tid. Eller det kan være et resultat av kollisjoner og sammenslåinger av galakser for lenge siden», 
skriver Damien Hutsemékers i en epost til Discovery News. 
 
Saken ble presentert som et mysterium på hjemmesidene til ESO via deres pressemelding, noe som har 
fått flere til å reagere. Blant annet skriver astrofysikeren Brian Koberlein på sin blogg at fenomenet er 
interessant, men ikke mystisk. Disse rotasjonsakse-linjene skal ha blitt sett i datasimuleringer, og Kober-
lein skriver at dette er første gang fenomenet har blitt sett i virkeligheten. Samtidig sier både Koberlein og 
forskerne bak studien at dette kan tyde på mekanismer i universet vi enda ikke forstår. 

Eivind Wahl 
 

«Saurons øye» brukes i en ny og mer nøyaktig måte å måle distansen til 
galakser. 
Kilde: ScienceDaily.com 

Et team av forskere ledet av Dr Sebastian Hoenig fra universitetet i Southampthon har utviklet 

en ny og mer presis måte å måle distansen til galakser millioner av lysår unna. Forskerne har 

brukt W. M. Keck observatoriet nær toppen av Mauna Kea på Hawaii. 

 
Den nye metoden (publisert i tidsskriftet Nature) er ganske lik 
den metoden landmålere bruker å jorden for å måle en avstand. 
Ved å måle den fysiske og den tilsynelatende størrelsen på en 
kjent størrelse i universet kan distansen kaliberers. 
 
Metoden  ble brukt til å finne den nøyaktige avstanden til den 
nærliggende spiralgalaksen NGC 4151. Galaksen, som også er 
blitt kalt 'Eye of Sauron" av astronomer for sin likhet med 
Saurons øye slik det er fremstilt i filmtrilogien Ringenes herre, er 
viktig for nøyaktig måling av massen til sorte hull. 
 
De siste rapporterte avstander til galaksen har vært mellom 4 og 

29 megaparsec, men ved hjelp av denne nye metoden har forskerne beregnet avstanden til 19 megaparsec 
til det supermassive sorte hullet i sentrum av galaksen 
 
Faktisk, som i den berømte sagaen, spiller en ring en avgjørende rolle i denne nye målingen. Alle store 
galakser i Universet har et supermassivt sort hull i sentrum og i omtrent en tiendedel av alle galakser, 
vokset det supermassive sorte hullet ved å sluke store mengder gass og støv fra omgivelsene. I denne 
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prosessen, varmes materialet opp og blir svært lyssterkt og blir den mest energetiske strålingskilden i 
Universet,  kjent som aktive galaksekjerner (AGN). 
 
Det varme støvet danner en ring rundt det supermassive sorte hullet og avgir infrarød stråling, som 
forskerne kunne bruke som en målestokk. Imidlertid er den tilsynelatende størrelsen av denne ringen så 
liten at observasjonene ble utført ved hjelp av infrarød interferometri ved å kombinere 10-meters 
tvillingteleskopene ved Keck observatoriet, for å oppnå en oppløsning tilsvarende et 85 meters teleskop. 
 
For å måle den fysiske størrelse av støvringen, målte forskerne tidsforsinkelsen mellom utsendelsen av lys 
som kom fra området rett ved det sorte hullet og fra den infrarøde strålingen. Denne forsinkelsen er 
skyldes avstanden lyset må reise fra området rett ved det sorte hullet til det varmt støvet utenfor. 
 
Ved å kombinere denne fysiske størrelsen på støvringen med den tilsynelatende størrelse målt med Keck 
interferometeret, var forskerne i stand til å bestemme avstanden til galaksen. 
 
Dr Hoenig sier: «Et av de viktigste funnene er at avstanden som bestemmes med denne nye metoden er 
ganske nøyaktig - bare ca 10%  usikkerhet. Dersom resultatet for NGC 4151 også kan gjentas for andre 
galakser vil denne metoden potensielt gi en mye mer nøyaktig avstandsbestemmelse enn andre metoder.  
 
«Slike avstander er viktige for å fastlegge de kosmologiske parametere som karakteriserer vårt univers og 
for nøyaktig måling av massene til sorte hull. NGC 4151 er faktisk et avgjørende 'punkt' for å kunne 
kalibrere ulike metoder til estimering av massene til sorte hull. Den nye avstanden innebærer at disse 
massene kan ha blitt systematisk undervurdert med så mye som 40 prosent.» 
 
Dr. Hoenig, sammen med kolleger i Danmark og Japan, er i ferd med å sette opp et nytt program for å 
utvide sitt arbeid til mange flere aktive galaksekjerner. Målet er å etablere presise avstander til et dusin 
galakser med den nye metoden, og bruke dem til å bestemme kosmologiske parametre med bare noen få 
prosent unøyaktighet. I kombinasjon med andre målinger, vil dette gi en bedre forståelse av utviklingen i 
utvidelsen av vårt univers. 

Jørn Dahl-Stamnes 
 

To stjerner så nær hverandre at de vil danne en supermassiv stjerne. 
Kilde: ScienceDaily.com 

En studie av binærsystemet "MY Camelopardalis", publisert i tidsskriftet Astronomy & 

Astrophysics, viser at de mest massive stjerner er dannet ved at mindre massive stjerner slår seg 

sammen, slik teoretiske modeller har forutsatt. 

 
De fleste av stjerner i vår galakse har blitt dannet i binære 
systemer eller i systemer med flere stjerner, hvorav noen er 
"formørkelsessystemer", det vil si systemer som består av stjerner 
som, observert fra jorden, gjennomgår gjensidige formørkelser på 
grunn av sine baneplan relativt til jorden. Et slikt system er MY 
Camelopardalis (MY Cam).  
 
Resultatene av observasjoner fra Calar Alto Observatory (i 
Almería), det spanske nasjonale forskningsråds astrobiologiske 
senter (CAB-CSIC) og Kanariøyenes astrofysiske institutt (IAC), 

sammen med amatørastronomer, konkluderer med at MY Cam er det mest massive dobbelt-
stjernesystemet observert til nå. De to stjernene av spektraltype O (blå, veldig varme og lyssterke), har en 
masse på 38 og 32 ganger Solens, er fortsatt på hovedserien og er svært nær hverandre. Med en omløpstid 
på mindre enn 1,2 dager er dette den korteste omløpstiden for denne type av stjerner vi kjenner til. Dette 
antyder at det binære systemet ble dannet omtrent som det er nå: stjernene var nesten i kontakt på den 
tiden de ble dannet. 
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Forventet utvikling er at de to komponentene slår seg sammen og danner en stjerne med over 60 
solmasser før noen av dem har tid til å utvikle seg nevneverdig. De nye resultatene støtter flere teoretiske 
modeller som tyder på at de fleste massive stjerner dannes ved at mindre massive stjerner slår seg 
sammen. 
 
Stjerner som, i likhet med solen, beveger seg alene rundt i galaksen er en minoritet. De fleste stjerner 
lever sitt liv bundet av tyngdekraften til en følgestjerne eller flere. Javier Lorenzo fra Universitetet i 
Alicante, forklarer at i disse systemene beskriver banen til hver stjerne en bevegelse rundt et felles 
tyngdepunkt. Spesielt stjernene med mye større masse enn solen har en tendens til å opptre sammen med 
en eller flere andre massive stjerner. 
 
MY Camelopardalis (MY Cam) i stjernebildet Giraffen er den klareste stjernen i den åpen hopen 
"Alicante 1", som nylig ble identifisert som en liten fødestue av forskere ved Universitetet i Alicante. Selv 
om det har vært kjent i over femti år at MY Cam er en massiv stjerne, var det først for bare ti år siden at 
det ble kjent at det var en formørkelsesvariabelt system - et system hvor en stjerne passerer foran den 
andre hver gang de har gått en gang rundt i banen. Det fører til endringer i lysstyrken fra systemet som vi 
oppfatter fra Jorden. Denne egenskapen gjør det mulig for oss å finne mange av egenskapene til stjernene 
gjennom en nøye studie av lyset som kommer fra dem, kombinert med bruk av Newtons gravitasjonslov. 
 
I studiet av MY Cam har astrofysikerne fått et stort antall spektra av systemet med FOCES spektrografen, 
som har vært brukt i mange år sammen med det 2,2 meter store teleskopet ved Calar Alto observatoriet. 
Ved å bruke dopplereffekten, gir disse spektraene oss muligheten til å måle hastighetene som stjernene 
beveger seg med i sine baner. Dessuten kan forskerne bestemme grunnleggende egenskaper til stjernene, 
som deres overflatetemperatur og deres størrelse via en omfattende analyse av egenskapene til spektraene. 
Amatørastronomer som målte lysvariasjonene i systemet gjorde at astrofysikerne fant at MY Cam er et 
virkelig eksepsjonelt dobbeltstjernesystem. 
 
Lyskurven viser at omløpstiden i systemet bare er 1,2 dager, forklarer IAC forsker Sergio Simon. 
Stjernene beveger seg med en hastighet på over en million km/t. Gitt den store størrelsen på stjernene, må 
de være svært nær hverandre for å være i stand til å gjøre et omløp så raskt. Siden stjernene er så nære 
hverandre vil tidevannskreftene mellom dem gjøre at de roterer om seg selv med samme periode, altså har 
bundet rotasjon. Til sammenligning roterer vår Sol, som er vesentlig mindre enn disse stjernene, rundt sin 
egen akse ca hver 26. dag. 
 
Hver stjerne har en radius på ca 700 ganger jordens radius. Stjernene er også ekstremt massive, anslagsvis 
38 og 32 ganger solens masse. Så store stjerner passer ikke så lett inn i en så liten bane og konklusjonen 
er at de faktisk er i kontakt med hverandre og at materien i de ytre lagene til stjernene er blandet. 
Fenomenet kalles for «kontakt-binære» stjerner. MY Cam er en av de mest massive kontaktbinære 
stjernene vi kjenner til og så langt den mest massive med stjerner som er så unge at de ennå ikke har 
begynt å utvikle seg. 
 
I følge Ignacio Negueruela fra Universitetet i Alicante, er dette det mest interessante aspektet med MY 
Cam siden dens forutsigbare fremtid bekrefter noen av de rådende teoriene om dannelsen av ekstremt 
massive stjerner. De to stjernene i MY Cam er antakelig omtrent to millioner år gamle. Siden de er så 
unge, så ble antakelig systemet dannet hovedsaklig som det er nå, men at de to stjernene ikke berørte 
hverandre i starten. Etter hvert som stjernene utvider seg vil de to stjernene bli til en enkelt supermassiv 
stjerne.  
 
Detaljene i fusjonsprosessene er ikke kjent, fordi det aldri har vært observert før. Noen teoretiske 
modeller antyder at fusjonsprosessene er ekstremt raske, noe som frigir enorme mengder energi i en slags 
eksplosjon. Andre studier favoriserer en mindre voldsom prosess. Uansett vil sammensmeltingen bli en 
fantastisk begivenhet. Mange astrofysikere mener at sammenslåingen av komponentene i et nært 
dobbeltstjernesystem trolig er den mest effektive måten å generere ekstremt massive stjerner. MY Cam er 
det første eksempel på et system som kan føre til en slik dannelse. 

Jørn Dahl-Stamnes 
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Bokanmeldelse :  
Johan Harstad: Darlah – 172 timer på månen 
av Kirsten Gjervan 

Handlinga i boka er lagt til månen 2011 – 2012, ca førti år etter 
månelandingen i 1969.  
 
I 1974 ble månestasjon Darlah forlatt og den offisielle grunnen 
var pengemangel, men årsaken skal vise seg å være en helt an-
nen...  
 
Nå vil NASA igjen sende mennesker til månen og for å vekke 
interesse og sikre seg pengestøtte får 3 ungdommer, etter en 
verdensomspennende loddtrekning, reise til månen sammen 
med et mannskap på fem austronauter fra NASA.  
 
I forkant av reisen opplever alle tre uforklarlige hendelser, hvor 
symbolene 6E, QU og J5 dukker opp. På et eldrehjem i Miami 
sitter en senil vaktmester fra Area 51 (hemmelig militært om-
råde i Nevadaørkenen) som blir skrekkslagen når han får vite 
om en ny ferd til månebasen Darlah 2... 
 
Etter flere måneders trening ved Johnson Space Center er de 
klare til måneferden som skal foregå i raketten Ceres som er en 

kopi av APOLLO 11, noe som sjokkerer erfarne astronauter. De lander i nærheten av Stillhetens hav og 
på basen Darlah 2 skjer det snart uforklarlige og uhyggelig ting – kraftgeneratoren svikter, luker låses, en 
etter en forsvinner mannskapet... 
  
Boka inneholder elementer som gir den et visst dokumentarisk preg – kart over Darlah, månekrater og 
manipulerte fotografier. Vi møter igjen Buzz Ald-
rin i sporet han satte fra seg i 1969 da han som 
andremann gikk på månen etter Neil Armstrong.  
 
Johan Harstad skriv i etterordet at han er inspirert 
av genrefilmer som Alien, Solaris og 2001: En 
romodyssè. Resultatet er blitt en sci.fi-roman, en 
skikkelig grøsser og spenningsroman som er for-
talt gjennom de tre ungdommene. 
 
Darlah – 172 dager på månen ble utgitt i 2008, 
finnes også på e-bok , lydbok og er oversatt til 
flere språk. Den fikk Brageprisen i 2009 og er 
nylig kåret til tidenes beste norske ungdomsro-
man. 
 
Da den kom ut i pocketbok ble den utgitt som en roman for voksne lesere.  
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Deep Sky hjørnet 
av Terje Bjerkgård 

Denne gangen skal vi ta for 
oss noen åpne stjernehoper i 
Cassiopeia. Stjernebildet står 
nær senit på vinteren og står 
således ideelt til. Cassiopeia 
inneholder svært mange åpne 
stjernehoper, noe som 
skyldes at det befinner seg i 
Melkeveibåndet. Mange av 
hopene er lyssterke og egner 
seg således til prisme-
kikkerter og små teleskoper. 
De som jeg finner mest 
interessante er nummerert på 
kartet. 

M52 
Kanskje den flotteste hopen i Cassiopeia og er lett å finne ved å doble forbindelseslinjen mellom α og β 
Cassiopeiae. Hopen inneholder mer enn 100 stjerner som er godt komprimert. Samlet lysstyrke er 6.9 
mag, mens stjernene er av 9-13 mag. Hopen er flott i alle typer instrumenter! Like vest for hopen ligger 
NGC 7635, også kjent som Bobletåken. Denne emisjonståken er så vidt synlig i 8-10 tommers teleskoper 
ved gode forhold. 
 

M103 
Denne tette, lille hopen befinner seg en grad øst for δ Cassiopeiae. Hopen består av ca. 25 forholdsvis 
lyssterke stjerner innenfor et område på 6’. Samlet lysstyrke er 7.4 mag. Dette er en flott hop for små 
teleskoper. 

 

NGC 654, 659 og 663 
Innen for et område på 0.5 x 1 grader, like øst for M103, 
finner en tre fine stjernehoper. I en større prismekikkert 
eller mindre teleskop med lav forstørrelse, kan en få alle 
tre inn i samme synsfelt (se bilde)! NGC 654 (t.v. i bildet) 
er en lyssterk (6.5 mag), tett ansamling av 60 stjerner, 
NGC 659 (t.h. i bildet) inneholder 40 relativt tett samlede 
stjerner, men er relativt lyssvak (7.9 mag). NGC 663 
(midt i bildet) inneholder 80 stjerner mer spredt og har en 
samlet lysstyrke på 7.1 mag. 
 

NGC 7789 – Caroline Herschels hop  
Dette er en svært rik, men relativt lyssvak stjernehop. Den ble oppdaget av William Herschels søster Ca-
roline, derav navnet. Hopen kan skimtes i prismekikkert, men kommer først til sin rett i litt større telesko-
per (8-tommer og større). Den inneholder mer enn 300 stjerner innenfor et område på 15’ og mange av 
disse kan sees i større teleskoper. I 14- og 15-tommerne på observatoriet er dette et fantastisk syn! 
 

NGC 436 og 457 
Disse to fine hopene ligger mindre enn en grad fra hverandre og kan sees i samme synsfelt ved 
lav forstørrelse. NGC 436 er temmelig lyssvak (8.8 mag), men tett ansamling av 30 stjerner. 
NGC 457 er mye rikere (80 stjerner) mer lyssterk (6.4 mag) og dermed en av de flotteste hopene 
i Cassiopeia.  
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Stjernehimmelen desember 2014 – mars 2015 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er vintersolverv 22. desember kl. 00.03. 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 vårjevndøgn 20. mars kl. 23.41. 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 29. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl. 03.  
 

Solformørkelse 
Det er partiell solformørkelse 20. mars. Den er for øvrig total på Svalbard, hvor den totale fasen varer i 2 
minutter og 27 sekunder. I Trondheim dekker Månen 93 % av Solas areal ved maksimum, noe som skjer 
kl. 10.57. Formørkelsen begynner kl. 09.51 og varer til kl. 12.04.  
 

Planetene 
Merkur har største østlige elongasjon 14. januar. Den står da bare 6-7 grader over horisonten ved solned-
gang og er nok ikke enkel å finne. Imidlertid står lyssterke Venus bare vel 30 bueminutter øst for Merkur 
den 11. januar og gjør det mulig å finne planeten. 24. februar når planeten største vestlige elongasjon, 
men går dessverre ned samtidig med Sola.  

 
Venus dukker opp lavt på kveldshimmelen i løpet 
av desember. Vinkelavstanden fra Sola øker sta-
dig utover perioden og planeten blir mer iøynefal-
lende utover mot våren. Planeten kommer samti-
dig nærmere oss mens fasen avtar (se illustra-
sjon). Venus når nedre konjunksjon 16. august og 
har da en størrelse på nesten ett bueminutt. 1. ja-
nuar er størrelsen bare 10 buesekunder. Lysstyr-
ken øker svakt selv om fasen avtar, nettopp fordi 
planeten kommer nærmere oss. Lysstyrken er -3.9 
mag 1. januar, -4.0 mag 1. mars, -4.1 1. mai og    
-4.4 mag 1. juli. 
 

 
Mars dukker opp lavt i vest på kveldshimmelen mot slutten av året. Planeten er svært langt borte nå, slik 
at vinkelutstrekningen på planetskiven er knapt 5 buesekunder. 21. februar får planeten selskap av Venus 
som passerer bare 30 buesekunder unna. Imidlertid er himmelen forholdsvis lys, og Mars har da en lys-
styrke på bare 1.3 mag. 
 
Jupiter vil befinne seg i grenselandet mellom stjernebildene Cancer (Krepsen) og Leo (Løven) i hele pe-
rioden. Det betyr at planeten står opp rundt kl. 10 fra om lag 1. desember og deretter stadig tidligere. Jupi-
ter er i opposisjon (nærmest oss) den 6. februar. De fire store månene Io, Europa, Ganymedes og Callisto 
er greit synlig i en prismekikkert. Jupiters baneplan står gunstig til for å se månene passere foran Jupi-
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terskiva og spesielt er skyggene fra dem greit å se i et litt større teleskop.  Når dette skjer kan du finne her 
(du må registrere deg):  
http://www.skyandtelescope.com/wp-content/observing-tools/jupiter_moons/jupiter.html  
Med et litt større teleskop kan du også se etter den Røde Flekken. Når den kan sees finner du her:   
http://www.skyandtelescope.com/observing/transit-times-of-jupiters-great-red-spot/1/?c=y  
Det finnes også en ”app” for disse til Iphone. 
 

Saturn dukker opp svært lavt i horisonten i sør i løpet av februar, men for å se den må en ha helt fri hori-
sont, høyden er nemlig bare 7 grader. Planeten befinner seg nå i stjernebildet Skorpionen (Scorpius). 
 
Uranus står fint til i desember og januar. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene (Pisces). Se kart i forri-
ge Corona. Lysstyrken er 5.8 mag og diameteren på planetskiven er 3.4 buesekunder. Med litt forstørrelse 
er det altså mulig å se en svakt grønnlig skive. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se de mest lys-
sterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna planeten.  
 
Neptun befinner seg lavt nede på vesthimmelen i desember. Den befinner seg i stjernebildet Vannmannen 
(Aquarius). Se også kart i forrige Corona. Lysstyrken er 7.9 mag og planetskiven er kun 2.2 buesekunder 
tvers over. Den kan altså sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den blålige fargen og at den har 
skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. 
 

Meteorsvermer 
Geminidene er alltid en av de flotteste svermene i året. Den har vanligvis en ideell timerate (ZHR) på 
120. Maksimum i år er estimert til kl. 13 den 14. desember. Men svermen har vanligvis et bredt maksi-
mum, så spesielt kvelden den 14. før Månen står opp er et godt tidspunkt for å observere svermen. Radi-
anten er like over de to sterke stjernene Castor og Pollux i Tvillingene og står høyt på himmelen hele nat-
ten.  
 

Kometer 
Kometen C/2014 Q2 Lovejoy kan bli fin å se på i januar. Den kan kanskje nå en lysstyrke på 5-6 mag i 
begynnelsen av januar og avtar kanskje til 7-8 mag i løpet av februar. Den kommer til syne SV for Orion i 
begynnelsen av januar og beveger seg raskt opp gjennom Tyren (Taurus) og kommer således høyt på sør-
himmelen om kvelden (se kartet under). 
 

  


