
 



                

 

 

 

               Redaktørens ord

 
Det svarte hullet i galaksen M87 

 
Bildet over er (og blir) antakelig 

århundrets største oppdagelse og er 
kanskje verdt en nobelpris? For første 
gang har man vært i stand til å avbilde 
hendelseshorisonten rundt et svart 
hull. Dette er vel det endelige beviset 
på at det finnes svarte hull og at det er 
supermassive svarte hull i galaksene. 
Det utrolige er oppløsningen på bildet: 
20 mikrobuesekunder, noe som tilsva-
rer å observere en smultring på Månen 
mer enn 384 000 km unna oss! Les 
mer i artikkelen inne i bladet. 

Den 23. mai skjøt selskapet 
SpaceX (eid av Elon Musk) opp de 
første 60 satellittene i Starlink-
programmet. Dette programmet har 
som mål å gi nærmest hele kloden 
høyhastighet internett. For å få til 
dette, planlegges det å sende opp hele 
12000 satellitter! Og andre selskaper 
har meldt seg på i kampen om kunde-
ne! Dersom dette blir en realitet, blir 
ikke himmelen den samme mer. Tenk 

å bli forstyrret av en "bisverm" av 
satellitter når en vil observere. Og 
astrofoto kan vi bare glemme! Nei, vi 
får håpe at dette ikke blir noe av. Mer 
inne i bladet.  

Sommeren er en "dødtid" for oss 
astronomer så langt nord. Men 
mange drar nok sørover i ferien og da 
er det kanskje plass til et lite teleskop 
i bagasjen? På mange feriesteder 
sørpå er det forøvrig mulig å leie 
teleskoptid eller bli med på en lokal 
gruppes observasjonskveld. I dagens 
internettverden er mulighetene bare 
noen tastetrykk unna.  

Redaktøren vil også oppfordre til 
å bidra til bladet vårt og sommeren er 
jo gjerne en tid hvor en stopper opp 
litt og har tid til å tenke. Og tenk 
gjerne på om nettopp du har tid til å 
bli med i en gruppe som bidrar re-
gelmessig til bladet vårt. Det er bare 
noen få sider som skal til. Eller om 
du har tid til å lese korrektur av bla-
det før det sendes ut. 

Om du ikke føler at du kan skrive, 
så kan du kanskje bli med i en av de 
andre nye gruppene som nå blir opp-
rettet; slik som å måke snø, drive 
vedlikehold, dele ut Corona eller 
være med å vise fram stjernehimme-
len til andre.  

GOD SOMMER! 
Terje Bjerkgård

 

Styret i TAF informerer 
Generalforsamlingen ble avholdt uten dramatikk i april. Det ble ingen utskift-
ninger i styret. Revidert regnskap og budsjettet for 2019 ble enstemmig ved-
tatt. Styret fikk fullmakt til å bruke i størrelsesorden kr 50 000 til innkjøp og 
installering av all-sky meteorkameraer ved Strinda Videregående for delta i et 
nasjonalt prosjekt for å lete etter meteoritter. Kameraene driftes av skolen og 
data inngår i fysikkundervisningen ved skolen. Norsk Meteorittnettverk vil stå 
for baneberegninger og rapportering. Alle data er tilgjengelige for medlemmer 
at TAF. 
 

Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har ikke fått noen nye medlemmer siden sist, mens 8 medlemmer har 
meldt seg ut. TAF har 179 medlemmer pr. 1/6-2019. 
 
Styret ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer.  
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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WACKER Chemicals 
 

FORSIDEN: Supernovaresten 
IC443 (Manettåken) i sentrum og 
NGC2174 (Apehodetåken) nede til 
høyre i Gemini (Tvillingene). 10t 
22 min eksponering gjennom Taka-
hashi FSQ106-ED. Fotografert av 
Erlend Rønnekleiv i januar 2018. 
Mer info: http://www.taf-
astro.no/foto/fo 
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TAF trenger din hjelp - Bli med i aktivitets-
gruppene våre! 
Av Birger Andresen 
 

Styret oppretter aktivitetsgrupper for å utvide det sosiale tilbudet i foreningen og  
kunne tilby bedre tilbud til våre medlemmer. Til dette trenger vi hjelp fra deg! 

 
TAF styre ønsker å utvide/bemanne følgende aktivitetsgrupper: 
 
Aktivitetsgruppe Formål Behov 

Snømåker-gruppe 
NY! 

Sørge for at observatoriet er klart til bruk i 
perioder hvor det er gunstig månefase. 

4 personer som kan hjelpe til 
med litt snørydding ved behov. 

Vedlikeholdsgruppe 
NY! 

Sørge for ettersyn og nødvendig periodisk 
vedlikehold av bygningsmassen på TAF ob-
servatoriet. Kalle inn til dugnader ved større 
arbeider (f.eks. maling av et observatorium). 

2-3 nevenyttige som har lyst 
til å snekre litt eller hjelpe til 
med diverse praktiske oppga-
ver. 

Postbud-gruppe  
 

Spare 15-20 tusen kroner i portoutgifter pr år 
ved å levere medlemsbladet og andre trykk-
saker «på døra» til medlemmer nær seg selv 
eller på ruta til og fra jobb. 

4 nye postbud til å levere ty-
pisk 20 - 30 blad til medlem-
mer i ditt nærområde 4 ganger 
i året.  

Corona-gruppe 

Sørge for jevn tilgang på artikler til med-
lemsbladet i god tid før trykking. Hver person 
sørger for et minimum av 2-3 sider til hvert 
nummer. Lesing av korrektur. 

Mini-versjon med nyhetsre-
daktør har eksistert i mange år, 
men her trengs det minst 4 
personer til. 

Observasjonsgruppe 
Arrangere observasjonskvelder jevnlig for 
TAF og ved forespørsel fra eksterne grupper. 

Har eksistert i mange år, men 
vi trenger minst 3 ekstra med-
lemmer. 

Teknisk Gruppe 
Gi råd om innkjøp og bruk av teleskop, kame-
ra og annet utstyr. Har eksistert i flere år og 
fungerer godt. 

Ingen per i dag, men meld 
gjerne din interesse om du vil 
delta. 

 
 

Tilleggsinformasjon om noen av gruppene 

Postbud-gruppa 
 
Dette er en viktig aktivitet nå som portotakstene er blitt økt til kr. 26,- for å sende medlemsbladet uten 
vedlegg med Posten Norge AS. 
 

o Vi trenger spesielt folk som kan levere i følgende bydeler: 
 Heimdal/Kolstad/Flatåsen 
 Hundhammaren/Vikhammeråsen 
 Ranheim/Charlottenlund/Jakobslia 
 Byåsen 

 
o Arbeidet er gjort på en kjapp kveldstur en gang hver 4. måned. 
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Snømåkergruppa 
 
Denne gruppa har ansvaret for at observatoriet er operativt når månefasen er gunstig (måneløst på kveld 
eller voksende måne med fase <50%). 
 
Det er veldig viktig å få bemannet opp denne gruppa med nok folk siden manglende snømåking ofte 
er årsaken til at vi ikke får benyttet kvelder med gode nok værforhold. 

 

o Normalt brøyter gårdeier tilstrekkelig med parkeringsplasser, så det trenger vi sjelden å gjøre. 
 

o Det er taket som tar mest tid. Vi har utarbeidet en teknikk som fungerer bra. 
 

 
Her trengs det litt snømåking før taket på det nærmeste observatoriet kan 

rulles av. Det andre taket har måkt seg selv. 

 
 
Observasjonsgruppa 
 

o Dette er den mest utfordrende gruppa siden de fleste deltakere må kunne bruke det visuelle 
observatoriet eller ta med sitt eget teleskop til observasjonskvelden.  
 

o Kurs i bruk av det visuelle observatoriet vil bli gitt hver høst. Mye kan gjøres på dagtid og 
uten klar himmel. Alle TAF-medlemmer kan delta. Kurset gir adgang til å bruke TAF-
observatoriet på egenhånd. 
 

o Vi har allerede et dokument med objektnummer (som tastes inn i teleskopets kontrollenhet 
når de skal observeres) og beskrivelser for de mest populære objektene slik at man ikke 
trenger å kunne noe om disse på forhånd for å være stjerneguide. 
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Vi vil gjerne ha din hjelp til å arrangere slike kosekvelder for TAF og gjester. 

 
 
 

Meld dere på aktivitetsgruppene 
 
De som ønsker å hjelpe oss aktivt med å drifte foreningen sender en epost til foreningens leder på  
 

leder@taf-astro.no 
 
Gi beskjed om hvilken/hvilke gruppe(r) du kan tenke deg å bidrag i.  
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Melkeveiens naboer - Den Lokale Gruppen  
av Terje Bjerkgård 

 
I denne artikkelen skal vi bli kjent med vårt naboskap i rommet på stor skala, det vil si de ga-
laksene som ligger nærmest oss og som vi har et særlig forhold til gjennom tyngdekreftene. Dette 
naboskapet kalles den Lokale Gruppen.  

Hva er den Lokale Gruppen? 
Den Lokale Gruppen  er betegnelsen på den gruppen av galakser som vår egen galakse Melkeveien tilhø-
rer. Galaksene, som med smått og stort teller mer enn 50,  holdes sammen i  en gruppe av innbyrdes tyng-
dekrefter. Gruppen er 10 millioner lysår i diameter og inneholder anslagsvis 2 billioner solmasser. Grup-
pen inneholder to store spiralgalakser, Andromedagalaksen og Melkeveien, en mindre spiralgalakse, Tri-
angulumgalaksen, mens resten er dverggalakser. De fleste av dverggalaksene er satellittgalakser til 
Andromedagalaksen og Melkeveien. 
    
Den Lokale Gruppen befinner seg i ytterkanten av Virgosuperhopen, som er en superhop bestående av 
minst 100 mindre galaksehoper og grupper innenfor en avstand på 110 millioner lysår. 
 

 
Oversikt over den Lokale Gruppen av galakser. Av Antonio Ciccolella 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en 

 

Melkeveien 
Vår galakse fikk navnet etter det lysende, nærmest tåkeaktige båndet av stjerner over himmelen. På latin 
heter det via lactea, som kommer fra gresk γαλαξίας κύκλος (galaxías kýklos, "Melkesirkelen"). Båndet 
skyldes selvfølgelig at vi ser galaksen fra innsiden.  
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Melkeveibåndet sett fra ESOs observatorium på Paranal. Til venstre de to Magellanske skyene. 
(ESO - http://www.eso.org/public/images/milkyway/) 
 
Galileo Galilei var den første som oppløste Melkeveibåndet i stjerner i sitt teleskop i 1610. Inntil tidlig på 
1920-tallet trodde de fleste astronomene at Melkeveien inneholdt alle stjernene i Universet. Det var Ed-
win Hubble som da kunne påvise ved hjelp av Cepheidestjerner at Andromedagalaksen og seinere Tri-
angulumgalaksen ikke var tåker i Melkeveien, men separate galakser langt utenfor Melkeveien.  
 
Melkeveien ser ut til å være en såkalt stavspiralgalakse med en diameter mellom 150 000 og 200 000 lys-
år og inneholder anslagsvis 200-400 milliarder stjerner. Solsystemet befinner seg 26 500 lysår fra galak-
sesenteret, langs den innerste delen av spiralarmen som kalles Orion-armen. Galaksesenteret er markert 
ved en meget kraftig radiokilde kjent som Sagittarius A*, som etter all sannsynlighet skyldes et super-
massivt svart hull som inneholder 4.1 millioner solmasser. 
 
Målinger viser at stjerner og gass ut til store avstander fra galaksesenteret beveger seg i baner med hastig-
heter på omtrent 220 km/s. Denne konstante banehastigheten stemmer ikke med Keplers lover dersom vi 
bare ser på synlig materie og indikerer at så mye som 90 % av galaksemassen er usynlig, i form av såkalt 
mørk materie. 
 
Galakseskiven er omgitt av en kuleformet halo av gamle stjerner og kulehoper, hvorav 90 % befinner seg 
innenfor 100 000 lysår fra galaksesenteret. Det er 150-158 kulehoper rundt Melkeveien som er kjent, 
mens kanskje ytterligere 10-20 hoper befinner seg bak Melkeveisenteret, som vi ikke kan se gjennom. Det 
er noen få kulehoper som er mer enn 200 000 lysår unna. I tillegg til stjernene og hopene er det også fun-
net en halo av varm gass som strekker seg flere hundretusen lysår ut fra senteret, omtrent like langt unna 
som de Magellanske skyene som er to av Melkeveiens satellittgalakser. Massen til denne gass-haloen er 
nesten den samme som Melkeveien selv og gassen har en temperatur på 1-2.5 millioner K (grader kelvin). 
 

Melkeveiens satellittgalakser 
Vår galakse har en rekke satellittgalakser, det vil si små galakser som er gravitativt bundet til Melkeveien. 
De største er de to Magellanske skyene, to irregulære galakser  som dessverre kun er synlige på den sørli-
ge stjernehimmelen. 
 
Den Store Magellanske Sky (Large Magellanic Cloud - LMC) befinner seg 163 000 lysår unna oss i stjer-
nebildene Dorado (gullfisken) og Mensa (bordet). Lysstyrken er 0.9 mag og den dekker et areal på hele 
10 grader på himmelen. LMC er estimert til å ha en masse på ca. 10 milliarder solmasser innenfor en 
diameter på 14 000 lysår, altså mindre enn en 10-del av Melkeveiens masse. Med dette er LMC den fjerde 
største galaksen i den Lokale Gruppen.  
 
LMC inneholder en stavformet struktur av stjerner som ikke befinner seg i sentrum av galaksen, noe som 
indikerer at det opprinnelig var en stavformet dvergspiral før armstrukturene ble forstyrret av tidevanns-
kreftene fra Melkeveien og den nærliggende Lille Magellanske Sky. 
 
LMC er, i likhet med mange andre irregulære galakser, rik på gass og støv, slik at det skjer mye stjerne-
dannelse i galaksen. I LMC finnes blant annet Tarantelltåken, som er en av de mest aktive stjernedannel-
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sesområdene i den Lokale Gruppen. Ellers inneholder galaksen omlag 60 kulehoper, 400 planetariske tå-
ker og 700 åpne stjernehoper, samt mengder av kjempe- og superkjempestjerner. Supernovaen 1987a, den 
nærmeste på mange år, skjedde også i LMC. 
 
Den Lille Magellanske Sky (Small Magellanic Cloud - SMC) ligger ca. 200 000 lysår unna oss i stjerne-
bildet Tucana (Tukanen) og Hydrus (vannslangen). Lysstyrken er 2.7 mag og den dekker et areal på 4.2 
grader på himmelen. Diameteren er ca. halvparten av LMC, mens massen er anslått til 7 milliarder sol-

masser. Som LMC har SMC antydning til 
en stavstruktur, men er ellers en typisk 
irregulær galakse.  
 
Det er en gass-sky som ligger mellom 
SMC og LMC, dannet som følge av tide-
vannskreftene mellom dem. De to galak-
sene er også omhyllet av en felles sky av 
nøytralt hydrogen, noe som indikerer at 
galaksene har vært bundet sammen av 
tyngdekrefter i lang tid. Hydrogenskyen er 
også dratt ut over himmelen i 100 graders 
lengde som følge av påvirkning fra Mel-
keveien.  
 

De to Magellanske Skyene (ESO - http://www.eso.org/gallery/v/ESOPIA/Galaxies/B01.tif.html) 

 
Canis Major Dwarf Galaxy (CMa Dwarf) er den nærmeste galaksen til Melkeveien, bare 25 000 lysår fra 
Solsystemet. Denne irregulære galaksen inneholder et høyt innhold av røde kjempestjerner og ellers om-
lag 1 milliard stjerner totalt. Hoveddelen av galaksen er svært utdratt på grunn av tidevannskrefter og det 
er dannet et filament/strøm av stjerner som danner en kompleks ringlignende struktur rundt vår galakse. 
Populasjon og bevegelse til disse stjernene passer ikke med den generelle til stjernene i Melkeveien og 
således mener man at det er en galakse som nå oppslukes av Melkeveien. Den ble oppdaget så seint som i 
2003. 
 
Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy (SagDEG) beveger seg i en polbane rundt Melkeveien, og er nå ca. 70 
000 lysår fra oss. Den er omlag 10 000 lysår i diameter og stjerner fra den er dratt ut i løkkeform på grunn 
av tyngdekreftene fra Melkeveien. Dette har skjedd under passasjene gjennom Melkeveiplanet. Flere ku-
lehoper antas å ha tilhørt denne galaksen, blant annet M54. 
 
Noen få av Melkeveiens satellittgalakser er synlig i amatørteleskoper i tillegg til de magellanske skyene 
beskrevet ovenfor. Leo I er en elliptisk dverggalakse i stjernebildet Leo (Løven). Den befinner seg hele 
820 000 lysår unna og er således en av de fjerneste galaksene som tilhører Melkeveien. Leo I har en lys-
styrke på 11.2 mag og en utstrekning på 9.8x7.4 bueminutter. Imidlertid ligger galaksen bare 12 buemi-
nutter fra Regulus (α Leonis) og er således et veldig vanskelig objekt å observere. Leo II er en annen 
dverggalakse i Løven som kan være synlig i større teleskoper, men som nok er lettest å fotografere. Lys-
styrken er 12.6 mag, mens utstrekningen er 12x11 bueminutter. Den befinner seg 690 000 lysår unna oss. 
 
Draco Dwarf er en dverggalakse i stjernebildet Draco (Dragen). Dette er en elliptisk galakse 260 000 lys-
år unna oss. Lysstyrken til denne dvergen er 10.9 mag mens utstrekningen er hele 34x19 bueminutter. 
Overflatelysstyrken er derfor svært lav og krever ekstremt gode forhold for å observeres, men den kan 
fotograferes. 
 
Ursa Minor Dwarf er en annen elliptisk dverggalakse som er ekstremt vanskelig å se, men kan fotografe-
res. Den har en lysstyrke på 11.9 mag og en utstrekning på 30x19 bueminutter. Den befinner seg 225 000 
lysår fra Melkeveien. 
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I tillegg til galaksene som er nevnt her har Melkeveien ytterligere 18 satellittgalakser som er kjent til nå. 
En må regne med at det er flere som befinner seg utenfor rekkevidde for oss fordi de ligger bak Melke-
veiens kjerne. 
 

Andromedagalaksen 
Andromedagalaksen, også kjent som Messier 31, befinner seg 2.54 millioner lysår fra Jorda. Med en lys-
styrke på 3.4 mag er den godt synlig med det blotte øye under mørke forhold som en litt avlang tåkeflekk 
i stjernebildet Andromeda. Det er imidlertid bare sentralregionen av galaksen som er synlig med øyet eller 
et lite teleskop. I virkeligheten har galaksen utstrekning på hele 6x2 fullmåner (3x1 grader). 
 
Andromedagalaksen er den mest massive galaksen i den lokale gruppen. Selv om tidligere funn har anty-
det at Melkeveien inneholder mer mørk materie og kunne være den mest massive i grupperingen, avslørte 
observasjoner gjort av Spitzer-teleskopet i 2006 at Andromeda inneholder en billion (1012) stjerner og 
dermed minst dobbelt så mange stjerner som estimatene på 200–400 milliarder stjerner for Melkeveien. 
 
Andromedagalaksen er estimert til å være 1,5×1012 solmasser, mens massen til Melkeveien er estimert til 
å være 8,5×1011 solmasser. 
 

 
Andromedagalaksen med de to satellittgalaksene M32 (under) og M110 (over) fotografert av undertegnede.  

 
I 1917 observerte den amerikanske astronomen Heber Curtis en nova i M31. Under en gjennomgang av 
fotografiske opptak, ble ytterligere 11 novaer oppdaget. Curtis fant at disse novaene i gjennomsnitt var 10 
størrelsesklasser svakere enn de som fant sted andre steder på himmelen. Som et resultat, kom han fram 
til en avstand på 500 000 lysår. Han ble derfor en talsmann for hypotesen om de såkalte «øy-universer», 
at spiraltåker var uavhengige galakser og ikke del av Melkeveien. 
  
I 1920 fant den store debatten mellom Harlow Shapley og Curtis sted, en debatt som omhandlet opphavet 
til Melkeveien, spiraltåker, og dimensjonene til universet. For å støtte sine påstander om at den store An-
dromedaskyen er en ekstern galakse, bemerket Curtis også tilstedeværelsen av mørke områder som ligner 
støvskyer i vår egen galakse, i tillegg til en betydelig Dopplerforskyvning. I 1922 presenterte Ernst Öpik 
en metode for å estimere avstanden til M31 ved å bruke de målte hastighetene til stjernene. Resultatene 
han kom fram til plasserte Andromedagalaksen langt på utsiden av vår egen galakse, i en avstand av ca. 
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1500 000 lysår. Edwin Hubble avsluttet denne debatten i 1925, da han identifiserte ekstragalaktiske kefei-
der for første gang på astronomiske bilder av M31. 
 
Siden M31 er den nærmeste store galaksen , spiller den en viktig rolle i galaktiske studier. Walter Baade 
var i 1943 den første personen som identifisere stjerner i den sentrale regionen av Andromedagalaksen. 
Baade identifiserte to forskjellige populasjoner av stjerner basert på metallisitet. Han ga de unge stjernene 
med høye hastigheter kallenavnet Type I og de eldre, røde stjernene i den sentrale utbulingen for Type II. 
Denne nomenklaturen ble senere også tilegnet stjerner innenfor vår egen galakse, Melkeveien, og ellers i 
andre galakser. Baade oppdaget også at det var to typer av Kefeide-variabler, noe som resulterte i en dob-
ling av estimatene for avstanden til M31, samt for resten av universet. 
 
Man mener at M31 ble dannet for omtrent 10 milliarder år siden etter en sammenslåing av mange mindre 
protogalakser og videre en kollisjon mellom to mindre galakser for 5–9 milliarder år siden. Denne vold-
somme kollisjonen dannet det meste av den (metallrike) galaktiske haloen og den utvidete skiven, og i 
denne epoken var Andromedas stjernedannelse svært høy i omtrent 100 millioner år. M31 og Triang-
ulumgalaksen (M33) hadde en svært nær passering av hverandre for 2–4 milliarder år siden. Denne hen-
delsen førte til massiv stjernedannelser langs Andromedagalaksens skive – til og med noen kulehoper – 
og forstyrret også M33s ytre skive. 
 
Selv om det har vært aktivitet i løpet av de siste to milliarder år, har denne vært langt lavere enn tidligere. 
I løpet av denne perioden falt dannelsen av nye stjerner i M31s skive så mye at den nesten stoppet opp, 
før den relativt nylig tok seg opp igjen. Det har vært vekselvirkninger med andre satellittgalakser, slik 
som M32, M110 eller andre som allerede har blitt absorbert av M31. Disse vekselvirkningene har dannet 
strukturer som Andromedas gigantiske stjernestrøm. En sammenslåing for omtrent 100 millioner år siden 
antas å være årsaken til den motroterende skiven av gass funnet i sentrum av M31, i tillegg til tilstedevæ-
relsen av en relativt ung (100 millioner år gammel) stjernepopulasjon. 
 
Det er kjent at M31 innehar en tett og kompakt stjernehop i sentrum. I et større teleskop ser det ut som en 
stjerne omgitt av en mer diffus halo.  I 1991 fotograferte man M31s indre kjerne med Hubble-teleskopet. 
Kjernen består av to konsentrasjoner 4,9 lysår unna hverandre. Den lyseste konsentrasjonen, betegnet P1, 
er forskjøvet fra sentrum av galaksen. Den svakere konsentrasjonen, P2, ligger ved det sanne sentrum av 
galaksen og inneholder et sort hull målt til å være 110–230 millioner solmasser i 2005. Det er foreslått at 
den observerte doble kjernen kan forklares dersom P1 er projeksjonen av en stjerneskive i en eksentrisk 
bane rundt et sort hull. 
 

Andromedagalaksens satellittgalakser 
Andromedagalaksen (M31) har over 30 satellittgalakser og de to største og mest kjente er M32 og M110 
som en med mindre teleskoper kan se i samme synsfelt som M31 (se bildet på forrige side).  
 
M32 befinner seg på "framsiden" av Andromedagalaksen og med en lysstyrke på 8.1 mag er den synlig i 
de minste teleskopene. Vinkelutstrekningen er 8.5x6.5' som tilsvarer en lengdeakse på 6500 lysår (av-
stand 2.51 mill. lysår). M32 er prototype på en relativt sjelden type kompakt elliptisk galakse (cE), med 
halvparten av stjernene samlet innenfor en radius på drøyt 300 lysår. Denne strukturen er vanskelig å for-
klare ved vanlige modeller for galaksedannelse, og noen mener at dette kan skyldes påvirkning fra M31 
som også kan ha strippet M32 for de ytterste stjernelagene. M32 har et sentralt supermassivt svart hull 
estimert til 1.5-5 millioner solmasser. 
 
M110 befinner seg en halv grad fra sentrum av Andromedagalaksen og er greit synlig i små teleskoper 
(lysstyrke 7.9 mag og utstrekning 19.5x11.5'). Messier observerte galaksen i 1773, men inkluderte den 
aldri i sin katalog. Det skjedde først i 1967. Galaksen er en elliptisk dverggalakse (betegnelse dE5(pec)). 
Den inneholder støvskyer og unge blå stjerner nær sentrum, noe som er usedvanlig for dvergellipser, der-
for betegnelsen pec (peculiar). I motsetning til M32, er det ikke tegn til noe massivt svart hull i kjernen til 
M110.  
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NGC 147 og NGC 185 er to elliptiske/sfæriske 
dverggalakser nær hverandre (knapt en grad av-
stand) på himmelen i Cassiopeia. Lysstyrken til 
NGC 185 er 9.3 mag og 9.4 mag, men siden 
NGC 147 har en utstrekning på 13x8' og NGC 
185 er 8x7', er NGC 147 vesentlig vanskeligere å 
se. Begge krever minst 6 tommers teleskoper for 
å kunne skimtes som utstrakte, svært svake tåke-
flekker. Avstanden til NGC 147 er estimert til 
2.5 millioner lysår, mens NGC 185 er 2.05 mil-
lioner lysår unna.  
 
De andre satellittgalaksene til M31 har betegnel-
ser Andromeda I til Andromeda XXIX og de 

fleste er utenfor rekkevidde for amatørteleskoper. Andromeda I, også kjent som PGC2666, befinner seg 
3.5 grader sør M31 og har lysstyrke 13.1 mag og utstrekning 1.3 bueminutter. Den kan fotograferes, men 
neppe sees. Tilsvarende gjelder for Andromeda II og III.  
 

Triangulumgalaksen - M33 
Triangulumgalaksen - M33, er en spiralgalakse 
som ligger ca. 2.9 millioner lysår unna i stjernebil-
det Triangulum (Triangelet). Galaksen har en lys-
styrke på 5.7 mag og er således synlig uten tele-
skop dersom det er skikkelig mørk himmel. Den 
dekker et areal på 69x42' bueminutter, altså nær to 
fullmåner, på himmelen. Den store utstrekningen 
gjør faktisk at galaksen er et vanskelig objekt der-
som det er dårlige forhold. For å se noe mer enn en 
diffus tåkedott må en opp i 12-14-tommers teles-
koper, da er en del skyer av gass og støv, samt spi-
ralstrukturen mulig å skimte.                               

                                                                              Triangulumgalaksen – M33, fotografert av undertegnede.  

 
Triangulumgalaksen har en diameter på omlag 60 000 lysår, som er ca. 60 % av Melkeveiens størrelse. 
Antall stjerner er estimert til rundt 40 milliarder, altså 10-20 % av antallet i vår galakse. Galaksen har mu-
ligens bare en satellittgalakse, den irregulære dverggalaksen Pisces Dwarf. 
 
Det har vært observasjoner som antyder at M33 er en satellittgalakse til Andromedagalaksen og at de har 
hatt flere nærpasseringer i de siste 2-8 milliarder år. Målinger av egenbevegelser viser at de to galaksene 
nå nærmer seg hverandre og de er også mindre enn 1 million lysår fra hverandre. Det er også funnet en 
ujevn strøm av hydrogengass mellom de to galaksene. Imidlertid viser nye data fra romsonden Gaia at 
Triangulumgalaksen først nå faller inn mot Andromedagalaksen og at de sannsynligvis ikke har vært nær 
hverandre før.  
 
Triangulumgalaksen er en spiralgalakse med åpne armer uten noen tydelig stavstruktur og har således 
Hubble-betegnelsen Sc. Galaksen har en vinkel på 54° med synslinja, slik at det er lite gass og støv som 
hindrer observasjoner. Det synes ikke å være noe supermassivt svart hull i kjernen av M33, men det kan 
være et svart hull med opptil 3000 solmasser. 
 
M33 har mange gass- og støvskyer hvor det foregår stjernedannelse, og er galaksen med høyest rate av 
stjernedannelse i den Lokale Gruppen. NGC 604 er en av disse skyene, et HII område mer enn 40 ganger  
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større enn Oriontåken. Det har en størs-
te diameter på mer enn 1500 lysår og 
mer enn 6300 mer lyssterk enn Orio-
ntåken. Dersom vi flyttet NGC 604 til 
samme avstand ville den lyse sterkere 
enn Venus! Gassen ioniseres av en 
stjernehop med mer enn 200 massive O 
og WR stjerner. 
 
 
 
 
    
 
 
 
NGC 604  
(Hubble Legacy Archive, ESA, NASA) 

 
 

Andre "frie" galakser 
Det er ytterligere 18 andre galakser i den Lokale Gruppe som ikke er satellittgalakser til enten Androme-
dagalaksen eller Melkeveien. Dette er alle relativt små og lyssvake galakser og mange er dverggalakser. 
Noen få av de mest interessante beskrives her. 
 

NGC 3109 er en irregulær galakse som befinner seg i 
ytterkanten av gruppen, hele 4.2 millioner lysår unna. 
Den har en lysstyrke på 9.9.mag og en størrelse på 
19.7x3.4'. Den befinner seg i stjernebildet Hydra (Vanns-
langen) på deklinasjon -26º, altså for langt sør for oss. 
Galaksen inneholder ca. 2.3 milliarder solmasser, hvorav 
ca. 20 % er skyer av nøytralt hydrogen. Galaksen ser 
ikke ut til å ha noen definert kjerne. Galaksen har kan-
skje hatt et nærmøte med dverggalaksen Antlia Dwarf, 
utfra studier av hastigheter i gassen i de to galaksene. 
 
 
 

IC 1613 er en irregulær dverggalakse i stjernebildet Cetus (Hvalfisken) like ved stjernen 26 Ceti. Galak-
sen har en lysstyrke på 9.3 mag og en utstrekning på 16.6x14.9' På grunn av den store utstrekningen er 
dette et svært vanskelig objekt å se, selv i større instrumenter. Avstanden er 2.38 millioner lysår, temme-
lig nøyaktig bestemt på grunnlag av cepheider og RR Lyrae stjerner. 
 
IC 10 er en irregular dverggalakse i Cassiopeia. Lysstyrken er 11.2, mens utstrekningen er 6.4x5.3'. Den-
ne galaksen er nok utenfor rekkevidde for de mindre teleskopene. Avstanden er 2.2 millioner lysår. Dette 
er en såkalt "starburst" galakse med svært mange WR stjerner og en høy stjernedannelsesrate. IC 10 er 
omgitt av en enorm halo av hydrogengass som har en utstrekning på mer enn en grad på himmelen 
(68x80'). 
 
NGC 6822, også kjent som Barnard's galakse etter oppdageren, er en irregulær galakse 1.6 millioner lyår 
unna i stjernebildet Sagittarius (ikke synlig for oss). Diameteren er estimert til 7000 lysår og minner mye 
om SMC i størrelse og sammensetning. Lysstyrken er 8.8. mag og utstrekningen 19x15'. Den har vært sett 
med prismekikkerter under eksepsjonelle forhold, men regnes ellers som et meget vanskelig objekt, selv i 
større teleskoper.  
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Reisebrev - Kennedy Space Center 
av Stein O. Wasbø 
 
Denne påska (2019) gjorde vi en vri på påskeferien. I 
stedet for tradisjonell skiferie med kvikklunsj og ap-
pelsin i solveggen la vi påsketuren til Florida. Her ven-
tet fornøyelsesparker, badeliv og planlagt besøk til 
Kennedy Space Center og en båttur i sumpområde som 
innlagt mellomstopp. 
 
Vi fløy bort med med SAS til Newark via Oslo og med 
innenriksfly videre til Orlando. I New York fikk vi 
imidlertid et ufrivillig opphold på litt over et døgn pga. 
meget lang kø i passkontrollen. Vi mistet flyforbindel-
sen vår og alle fly var fulle fram til neste kveld. Hel-
digvis hadde vi lagt inn litt slakke i programmet vårt, 
så det var kun en «fridag» i Orlando som ble til en 
sightseeing-dag i New York. 
 
Vi startet med et par dager med fornøyelsesparker som 
Universal Studio, Epcot og Disney World. Dette er 
relativt kostbare fornøyelser med lange køer. Selv hadde jeg mest sans for Epcot som har flotte utstilling-
er og opplevelser med innslag av seriøst innhold som miljøvern og bærekraftig utvikling. Det var mor-
somt å besøke den norske paviljongen og kunne bestille mat på norsk (!) Den norske paviljongen er be-
mannet med norsk ungdom som typisk har ett års arbeidskontrakter. For å unngå de verste køene i disse 
parkene kan man kjøpe dyre «fastpass»-billetter, eller som vi gjorde, kjøpe rimeligere billetter med tids-

begrenset fastpass på de attraksjonene du helst vil 
se. Da møter man opp innen angitt tidsramme og 
kan gå forbi de lange køene på noen få utvalgte at-
traksjoner. 
 
Epcot-senteret 
 
Etter at fornøyelsesparkene var unnagjort var det tid 
for turens høydepunkt, Kennedy Space Center. For 
å få mest mulig ut av dagen hadde vi på forhånd 
kjøpt billetter til en kombinert busstur med båtsafari 
i et sumpområde og KSC-tur. På grunn av noe for-
sinkelse og svært mange besøkende fikk vi imidler-
tid ganske kort tid ved KSC og måtte droppe noen 
utstillinger. 
 

Ved KSC er det mye «snacks» for en som er interessert i romfart. Man ankommer til det som kalles 
«KSC Visitor Complex» som er hovedbesøkssenteret. Her er det mye å se på som en egen rakettpark med 
mange ulike raketter fra romfartens barndom og opp til nyere tid. Romfergen Atlantis er utstilt i en egen 
bygning. Det er i tillegg spisesteder og butikker. Her starter også sightseeingbusstur ut til selve KSC og 
Saturn V/Apollomuseet. Det anbefales å ta denne sightseeingturen så tidlig som mulig! Da unngår du de 
verste køene og får mer tid til Visitors’ Complex etterpå. 
 
Sightseeingturen tar deg først ut til Vehicle Assembly Building (VAB) som er en verdens største byg-
ninger målt i volum. Her settes rakettene sammen før oppskytning. Deretter kjøres de med spesiallagde 
kjøretøy (Crawler 1&2) ut til oppskytningsrampene på egne grusveier. Grusen er visstnok spesiallaget for 
å brukes på nettopp disse veiene og er hentet fra et sted i Alabama. 
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Oversikt over KSC. Man ankommer og parkerer ved 

Visitor Complex. Sightseeingtur i buss går ut til VAB, 

launchpad 39A og 39B, samt SaturnV/Apollo-museet 

(markert S-V på kartet) Rakettpark ved besøkssenteret  

 
 
 

  
VAB i bakgrunnen, Crawler i forgrunnen. Vehicle Assembly Building (VAB) 
 
Deretter gikk turen til Launchpad 39A og 39B. Det er herfra de store rakettene skytes opp, som Sa-
turnV/Apollo-rakettene på 60- og 70-tallet, og Falcon 9 og Falcon Heavy i våre dager. Arabsat-6A med 
Falcon Heavy ble skutt opp bare en uke før vi var på besøk. 
 
Selskapet SpaceX var synlig til stede med en stor bygning ved anlegget. Det samme var Boeing, Look-
heed og Blue Origin. Sistnevnte er eid av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos og lager raketter som er gitt 
navn etter de første amerikanske rompionerene og har navn som Glenn og Shepard. Vi så imidlertid ikke 
disse rakettene på turen, kun store bygninger. 
 
I følge guiden på vår sightseeingtur, så skal launchpad 39B bygges opp for å benyttes ved nye store pro-
sjekter som Space Launch System (SLS) med Orion-programmet for framtidige reiser til månen og Mars. 
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Launchpad 39A i bakrgunnen, med SpaceX-bygning like 

ved. I forgrunnen den spesiallagde grusveien fra VAB til 

LP39A hvor Crawlerne frakter de ferdigmonterte raket-

tene. 

Launchpad 39B 

 
Ved Saturn V/Apollo-museet slippes man av og kommer inn i en gigantisk hall hvor man kan oppleve 
raketter og utstyr fra måneprogrammet på nært hold. Det er også her muligheter for å få seg en matbit om 
man ønsker. Apollo 17-ekspedisjon i desember 1972 ble den siste Apollo-ferden og resten av Apollo-
programmet ble kansellert. Da var store deler av Apollo 18, 19 og 20 allerede produsert. I dag ligger 
Apollo 19-raketten utstilt i Apollo/Saturn V-museet. 
 

 
 
Førstetrinnet på Saturn V-raketten har enorme dimen-

sjoner. Her sett nedenfra. 
 

 
 

 
Til høyre: Andretrinnet øverst og tredjetrinnet med månefartøyet nederst. Bak den sorte skjermingen nederst skimter 

vi månelanderen fra Apollo-15. 
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I tillegg er det utstilt bl.a. en månebil og det opprinnelige månelandingsfartøyet til Apollo-15. Underveis i 
måneprogrammet ble det bestemt at Apollo-15, 16 og 17 skulle ha med seg kjøretøy. For å få plass til 
denne i raketten måtte designet på månelanderne endres. Siden Apollo-15-landeren allerede var bygget 
ble denne satt til side og endte altså opp på museum, mens den nye, ombygde modulen fikk tur til månen. 
 

 

 
 
 

Til venstre månebil, over kontrollrommet som ble brukt 

under Apolloferdene. 

 
Dagens kontrollsenter sett utenfra. 

 
Inne i Apollo-museet fikk vi også oppleve oppskytningen av Apollo 8, den første ferden hvor mennesker 
reiste rundt månen og returnerte trygt til jorda, inne fra det autentiske kontrollrommet som er utstilt. Her 
ble de siste 3 minuttene av oppskytningen presentert på storskjerm slik at vi fikk en følelse av hvordan det 
var å være tilstede under oppskytningen, samt litt av selve ferden til månen. 
 
Etter Saturn V-museet går turen tilbake til besøkssenteret. Dersom man tar sightseeingturen tidlig kan 
man i ro og mak oppleve Atlantis-romfergen, rakettpark og souvenirbutikk. Dessverre ble vi som nevnt 
forsinket på bussturen fra hotellet vårt inn til KSC og havnet derfor i kjempekøer både for å vente på 
sightsseingtur ut til SaturnV museet og for å komme tilbake igjen. Siden bussreisen tilbake til hotellet 
gikk med fast avreisetidspunkt fra KSC ble det derfor dessverre svært liten tid til å ta besøkssenteret i 
nærmere øyesyn for vår del, og vi måtte bla. droppe Atlantis-museet. 
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 Bæreraketter og drivstofftank til romfergene er utstilt 

ved inngangspartiet til Atlantis/Romferge-museet.  

 
 

  
Dyreliv i nærheten av KSC. Et rikt mangfold av fugler 

(øverst) og vi fikk se mange alligatorer i vannveiene i 

nærheten (nederst) 

 
 
Til slutt noen ord om dyreliv og miljøvern. KSC ligger ved Cape Canaveral på øya Merrit Island som 
også er et naturreservat. Vi fikk se en rekke fuglearter og bl.a. et gigantisk ørnerede inne på KSC-
området. I tillegg er det mange kilometer med vannveier hvor det bor alligatorer. I følge guiden vår var 
det faktisk et problem at det av og til kom alligatorer kravlende inn på launchpad’ene. Når de på KSC av 
og til trenger å gjøre naturinngrep i forbindelse med ombygginger eller reparasjoner, så tilkalles natur-
vernmyndighetene som flytter dyr og bosteder til egnede midlertidige steder inntil byggearbeidene er fer-
dige og dyrene kan flytte tilbake til der de bodde tidligere, eller like i nærheten. Dette fungerer visstnok 
utmerket. 
 
Helt sist noen reisetips: Vi bodde i Orlando, og hadde bare få minutters kjøring til alle parker og opple-
velser. Dette var svært effektivt. Turen til KSC var den lengste turen på ca. 1 times kjøring. For å komme 
seg til Orlando/Florida er det mange muligheter. Man kan ta Norwegian direkte til Orlando eller Fort 
Lauderdale eller KLM/Delta via Amsterdam, eller som vi gjorde SAS + innenriksfly. Det er nok en fordel 
å unngå innenriksfly etter ankomst, eller i det minste sørge for meget god tid mellom ankomst og innen-
riksavgang. Vi mistet som nevnt vårt fly ved ankomst. 
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Nyheter 
«Snømannen i verdensrommet» er fra solsystemets barndom 
Kilde: forskning.no 

Alt tyder på at kometen Ultima Thule stort sett er uendret siden solsystemet vårt oppsto. 

 
"Snømannen" er ikke så rund likevel. De siste 

mer detaljerte bildene viser en flatere kropp. 

Men forskerne er fortsatt like fascinert over 

formen. (Foto: NASA/Stern et al.) 

I det ytre solsystemet, 6,4 milliarder kilo-
meter fra solen, svever det en «snømann». 

Første nyttårsdag fløy NASAs romfartøy 
New Horizons forbi to isklumper som kol-
liderte i solsystemets spede barndom for 4,5 
milliarder år siden. Nå bekrefter en ny stu-
die, som samler den kunnskapen New Hori-
zons har sendt til jorden, at himmellegemet 
er stort sett uendret siden solsystemet ble 
til. 

– Vi har nå fått akkurat det vi håpet på. En 
bekreftelse på at kometen stammer fra sol-
systemets barndom, sier Christoffer Karoff, 

som er førsteamanuensis ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Studien er nettopp 
publisert i tidsskriftet Science. 

Nettopp fordi Ultima Thule er så gammel og uendret, kan den gjemme på svar om hvordan jorden og de 
andre planetene i solsystemet har blitt til.– Hvis vi kan lære å forstå hvordan den har samlet seg, så kan vi 
kanskje finne en brikke i puslespillet om hvordan de store planetene har oppstått, sier Kjartan Kinch, som 
er førsteamanuensis i astrofysikk og planetforskning ved Niels Bohr Institutet i Danmark. 

Ultima Thule befinner seg i det kalde Kuiperbeltet som omkranser solsystemet. Mens jorden har hatt stor 
geologisk aktivitet med vulkaner og platetektonikk og dermed har endret seg mye siden solsystemet ble 
til, så har ting stått mer stille i Kuiperbeltet, sier Karoff. 

– Vi har aldri før hatt direkte observasjoner av et himmellegeme i Kuiperbeltet, og de har en høy detalj-
grad. Det gir oss et vindu til det tidlige solsystemet. Og da ligner det dessuten to objekter som har støtt 
sammen, sier han. 

Ultima Thule er omkring 30 kilometer i diameter, og de nyeste bildene avslører blant annet at den ikke 
har en like karakteristisk «snømannsform», som forskerne trodde da de så de første bildene. I stedet for å 
være to runde kuler, har det vist seg at kroppen er tynnere enn hodet. 

Formen overrasket forskerne, men ifølge Kjartan Kinch er den kanskje ikke så sjelden: 

– Andre kometer fra Kuiperbeltet har også lignende former. Kometen 67P, som Rosetta styrtet ned på, er 
også formet av sammensatte klumper. Men det har vært litt usikkerhet om formen har oppstått via den 
erosjonen som kometer utsettes for mens de flyr gjennom solsystemet, eller om de har hatt formen fra 
start av. Ultima Thules form tyder på det siste, sier Kinch. 

Du forestiller deg kanskje en komet som et objekt som flyr gjennom det indre solsystemet med høy fart. 
Det kan det også være, men Ultima Thule har ikke blitt skjøvet ut av Kuiperbeltet, og derfor er den fort-
satt intakt. 

– Alt tyder på at den har samlet seg ved relativt lav hastighet, som et snøfnugg som har truffet et annet og 
til slutt formet en snøball. Her er det to store snøballer som langsomt har truffet hverandre. Hadde de hatt 
mer fart, hadde de trolig ødelagt hverandre, sier Kinch. 
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Etter hvert som objekter klumper seg sammen, vil tyngdekraften bli stor nok til å holde dem sammen, 
men forskerne vet fortsatt ikke helt hvordan man kommer fra objekter på størrelse med steiner til kilome-
terstore himmellegemer.  – Derfor er Ultima Thule fortsatt interessant, sier Kinch. 

Når Ultima Thule ikke har vokst seg større på de årene den har svevet stille rundt, så handler det om at 
den tilfeldigvis har hatt en plassering og retning der den ikke kollidert med noe på veldig lang tid. 

I Kuiperbeltet i det ytre solsystemet er det nemlig ikke like stor tetthet av materiale, forklarer Kinch. 

– Du kan forestille deg det tidlige solsystemet litt som et avløp der vannet renner inn mot midten. Her 
inne er det den største tettheten av gass som ramler sammen, og i ytterkanten er det ikke så stor tetthet, og 
ting går saktere, sier han. 

De klumpene som raskest har vokst seg store i det indre solsystemet, har blitt større og større, helt til tett-
heten i midten, solen, har blitt stor nok til å danne kjernekraft og dermed lys, som har presset vekk gassen 
og stoppet utviklingen av flere planeter. 

– Ultima Thule har rett og slett ikke rukket å vokse seg større før utviklingen av planeter stanset, sier 
Kinch 

Den nye studien er en gjennomgang av de dataene New Horizons sendte til jorden fram til 1. mars 2019. 
Men i framtiden vil vi lære enda mer.   På grunn av den dårlige dekningen i det ytre solsystemet er New 
Horizons slett ikke ferdig med å sende data om Ultima Thule. Faktisk vil det ta 20 måneder før vi har alt 
sammen. 

– Det er arbeid for de neste fem til ti årene om bord. Det er fortsatt mange ting vi ikke forstår omkring 
hvordan Ultima Thule ble dannet. De neste oppgavene går ut på å lage modeller som kan forklare det vi 
ser. Men vi må inntil videre gå ut fra at de objektene som skapte jorden, har vært relativt sammenlignbare 
med Ultima Thule, sier Christoffer Karoff. 

Imens er New Horizons på vei lenger ut i Kuiperbeltet, der den forhåpentligvis vil begynne på et nytt pro-
sjekt i år 2021. 

Eivind Wahl 
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EHT har avbildet omrisset til et svart hull  
i galaksen M87  
av Erlend Rønnekleiv 

 
I april i år ble det offentliggjort at det verdensomspennende radioteleskop-arrayet Event Hori-
zon Telescope (EHT) har greid å avbilde horisonten til det det supermassive svarte hullet midt i 
galaksen M87. Med dette har forskerne satt ny verdensrekord i å løse opp små objekter på 
himmelen. Man har greid å bekrefte at diameteren og den litt asymmetriske formen til den glø-
dende ringen stemmer bra med modeller som er utledet fra Einsteins teorier. Målingene skal 
også ha bidratt til å avklare noen av de vanskelige spørsmålene om sammenhengen mellom 
kvanteteori og gravitasjon, men på dette feltet gjenstår fortsatt vesentlige spørsmål. 

Det svarte hullet midt i galaksen M87 i Virgohopen kalles gjerne M87* og er en av de sterkeste radiokil-
dene på himmelen. I april i år ble det offentliggjort at Event Horizon Telescope har greid å avbilde for-
men og diameteren til den intense strålingen som genereres like utenfor hendelseshorisonten til dette svar-
te hullet. Innenfor hendelseshorisonten er gravitasjonskreftene så sterke at ingen ting kan unnslippe, selv 
ikke elektromagnetisk stråling. Alle objekter som passerer forbi denne horisonten forsvinner inn i en 
ukjent «singularitet», og det blir helt umulig å observere hva som skjer med objektene fra utsiden.  

Ved å måle omløpshastigheten til stjerner som roterer rundt dette sorte hullet har man tidligere funnet ut 
at det må ha en masse tilsvarende ca. 6.5 milliarder ganger sola. Dette gjør M87* til et av de tyngste svar-
te hullene man kjenner til. Einsteins relativitetsteori forutsier at med denne massen skal hendelseshorison-
ten ha en diameter på 38 milliarder km!, og dette stemmer utmerket med bildene som nå er publisert. Det 
er fortsatt et stort mysterium hvordan slike «supermassive» svarte hull, som man finner i kjernen av de 
fleste store galakser, har kunnet suge til seg så mye masse i løpet av universets levetid.  

Det ble samlet bildedata på fire datoer i april 2017, mens det var gode værforhold ved alle de 8 radiotele-
skopene som bidro. De fire bildene som er satt sammen fra disse datoene er vist til venstre i figuren ne-
denfor. Den hvite ringen nede til høyre på hvert bilde har en diameter på 20 mikro-buesekund, og er ca. 
20 % mindre enn den antatte oppløsningen til EHT-teleskopet. Disse bildene inneholder med andre ord 
ikke så mange effektive «piksler» med informasjon. Oppløsningen regnet i mikro-buesekunder, altså i 
vinkel på himmelen, er likevel svært imponerende. Dette tilsvarer å løse opp en mikrometer på 10 kilome-
ters avstand, eller å ta bilde av en smultring på Månen.  
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Omrisset til det svarte hullet framstår som en lysende ring. Den kraftige strålingen oppstår fordi store 
mengder gass og støv suges inn mot det svarte hullet i en kolossal virvelstrøm. Virvelstrømmen får både 
høyere hastighet og tetthet jo nærmere hendelseshorisonten den kommer, og friksjonen som da oppstår 
mellom partiklene og gassatomene genererer kolossale mengder varme og stråling. Den sterke gravitasjo-
nen bøyer av strålene slik at det meste av strålingen ser ut til å komme fra ytterkanten av skiva. Gravita-
sjonslinse-effekten fører også til at diameteren ser litt større ut enn den egentlig er.  

De to bildene til høyre i figuren er simuleringer av hvordan det svarte hullet forventes å se ut, basert på 
gitte parametere for det svarte hullets spinn og for friksjonsprosessen som genererer strålingen. Det øvers-
te av de to viser hvordan man mener at det ville se ut hvis man var nært nok til å ta et helt skarpt bilde, 
mens det nederste viser hvordan det forventes å se ut med den oppløsningen som EHT greier å gjenskape. 
Simuleringsresultatet stemmer svært bra med de virkelige bildene. I følge teorien er spinnet en viktig pa-
rameter for å beskrive det svarte hullets egenskaper (i tillegg til posisjon, hastighet, masse og ladning). 
Man kan imidlertid simulere seg fram til bilder som ligner like mye på EHT-bildene som simuleringsbil-
det nede til høyre i figuren ved å anta andre spinn-verdier. Derfor kan man ikke bestemme spinnet ut fra 
bildene som er tatt, hvilket for så vidt er som forventet. 

Astronomiske observasjoner med radioteleskop og prinsippet for avbildning med radioteleskop-array ble 
diskutert i egne artikler i Corona nr. 4/2015 og nr. 2/2016. 

Den vanvittige oppløsningen til EHT ble 
oppnådd ved å kombinere signaler fra 8 ra-
dioteleskoper på forskjellige kanter av jord-
kloden. Nettverket spenner fra Hawaii langt 
vest i Stillehavet til Spania i øst, og fra Syd-
polen i sør til Arizona i USA i nord. Fra 2018 
har også et teleskop på Grønland blitt inklu-
dert, samt et i Frankrike og enda et i USA. 
Ved hjelp av disse forventer man å kunne 
produsere enda bedre bilder, samt å bli litt 
mindre avhengig av gode værforhold i Spa-
nia. Diameteren til teleskopene varierer fra 10 
m til 50 m. De benytter avanserte og bred-
båndede mottagere til å detektere radiobølger 
med en bølgelengde på 1.3 mm (231 GHz).  

Ved å sammenligne forsinkelsen til signalene 
som mottas av to teleskop er det mulig å be-
stemme retningen som signalet kommer fra 
med en nøyaktighet tilsvarende om man tar 
en stav som like lang som avstanden mellom 
teleskopene og forskyver den ene enden med ca. 1/10 av bølgelengden. Den lengste avstanden mellom 
teleskopene er her ca. 11 000 km, altså nesten hele jorddiameteren, mens 1/10 av bølgelengden utgjør 
0.13 mm. Dette resulterer i den fantastiske oppløsningen på mellom 20 og 25 mikro-buesekund. For å 
lage et komplett bilde som inneholder mer enn ett punkt trengs det flere enn to teleskop. Det gjøres dess-
uten opptak over mange timer mens Jorda snurrer rundt, slik at retningen mellom teleskopene varierer. 
Datamengdene som samles inn er enorm, og prosesseringen som «fremkaller» bildene benytter kompli-
serte signalbehandlingsalgoritmer og krever svært mye datakraft.  

Allerede i 2014 ble det annonsert at EHT ville prøve å avbilde det svarte hullet i sentrum av Melkeveien, 
samt det svarte hullet i M87. Det ble sagt at man håpet å få til de første bildene allerede året etter. Disse 
anslagene skulle imidlertid vise seg å være for optimistiske. Det var lenge forventet at det første objektet 
de ville lykkes med var det svarte hullet midt i Melkeveien, Sagittarius A*. Sagittarius A* inneholder rik-
tignok bare knapt en tusendedel av massen til M87* (ca. 4 millioner solmasser), og diameteren forventes 
derfor også å være litt under en tusendedel. Men avstanden til M87 er nesten 2000 ganger større enn til 
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sentrum av Melkeveien, så den «tilsynelatende» diameteren i buesekunder forventes å bli nesten dobbelt 
så stor for Sagittarius A* som for M87*. Derfor trodde man at det svarte hullet i vår egen Melkevei ville 
være enklest å avbilde. Problemet er bare at omløpstiden til partikler og objekter som suges inn mot Sa-
gittarius A* svært kort, nettopp på grunn av den lille diameteren, og strålingsmønsteret som skal avbildes 
endrer seg derfor fra time til time. EHT må ta opp data over mange timer for å få satt sammen et godt bil-
de, og da byr det på problemer at objektet som skal avbildes endrer seg under opptakene. Det arbeides 
med å utvikle prosesseringsalgoritmer som skal greie å håndtere for dette, og man regner med å få løst 
problemet etter hvert.  

Nedenfor kan dere se et sorthvitt-bilde som jeg tok av M87 fra fotoobservatoriet i Bratsberg natta etter at 
EHT-bildet var blitt offentliggjort. Teleskopet som ble brukt har 400 mm diameter og kameraet fotogra-
ferte synlig lys med bølgelengde rundt 0.5 mikrometer. M87 er markert ute til venstre. En rekke nabo-
galakser i Virgohopen er også synlige. Forholdene var meget gode denne natten og jeg fikk løst opp detal-
jer ned mot 2 buesekund, begrenset av raske fluktuasjoner i atmosfærens lysbrytning. Selv om 2 buese-
kund er et bra resultat, så er det altså 100 000 ganger dårligere enn oppløsningen på EHT-bildet.  

 

Det svarte hulle it M87 er kjent for å sende ut en voldsom jetstrøm som beveger seg med nær lysets has-
tighet og strekker seg ca. 5000 lysår vekk fra galaksekjernen. Jettstrålen sender ut både synlig lys og ra-
diobølger, og den kan ses som en liten stripe på skrå opp mot høyre fra galaksekjernen på bildet fra Brats-
berg.  

Det gule og grønne bildet som er satt inn nederst til høyre i bildet viser den samme jetstrålen med høyere 
forstørrelse og oppløsning, avbildet for en del år tilbake av radioteleskop-arrayet VLA. Dette bildet ble 
tatt med en bølgelengde på 200 mm, ved hjelp av 27 teleskoper som var spredt ut over et område som 
dekker flere km. 

Det er ikke helt uvanlig at supermassive svarte hull sender ut jetstråler av denne typen. Hvilke mekanis-
mene som fører til dette er ikke forstått i detalj, men fenomenet antas å ha sammenheng med den enorme 
energiutviklingen som oppstår fordi lagene i virvelstrømmen roterer med hastigheter som øker raskt inn 
mot hendelseshorisonten.  

Kilder: www.eventhorizontelescope.org,  www.sciencenews.org,  https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_87.  
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Planet 9 
Av: Jørn Dahl-Stamnes 

Finnes det enda en planet der ute – Planet 9? Mange mener at det er noe der ute som forstyrrer 
banene til andre planeter. Men det finnes også skeptikere som mener at den ikke finnes. 

Mange astronomer er enda overbevist om at det finnes en 9ende planet der ute et sted. Om de klarer å 
oppdage den vil det være en «once-in-a-generation» oppdagelse – en oppdagelse som vil gjøre at vi må 
skrive om mange bøker. Hver gang astronomene tar et bilde av himmelen er det en liten sjanse for at Pla-
net 9 er med i bildet. 
 
Planet 9 er en hypotetisk planet som mange forskere og astrofysikere mener lurer et sted langt utenfor 
Neptun. Antall indikasjoner på at planeten finnes øker stadig. Men så langt har ingen teleskoper klart å ta 
bilde av den. Astronom Michael Brown ved California Institute of Technology er en evig optimist og tror 
at en dag er det noen som klarer å finne den. Det er en mulighet for at selv om planeten finnes, så er den 
så og si usynlig for eksisterende observatorier. På en workshop hos Caltech hvor over to dusin fysikere 
var samlet for å dele de siste nyheter om den mulige planeten, diskuterte de hvordan de kunne gjøre jak-
ten mer kreativ. 
 

  
 
De første bevis for at Planet 9 finnes dukket opp i 2014, da de oppdaget at en håndfull små is-legemer 
utenfor Kuiper-beltet fulgte en merkelig bane rundt Sola. De mente at årsaken til at disse små is-legemene 
fulgte samme bane, er at det noe som driver dem i samme retning. To år senere gjorde Brown og hans 
kollega Konstantin Batygin en beregning av størrelsen på Planet 9, som de kaller «Pertuber». De mente at 
den må veie mellom 5 og 20 jordmasser og at den følger en elliptisk bane som er over 1000 ganger lengre 
ut fra Sola enn Jorda. 
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Så langt ute blir lyset fra Sola fort veldig svakt. Planeter dobbelt så langt unna ser 16 ganger svakere ut 
sett fra Jorda - intensiteten av sollyset svekkes med en faktor på fire når avstanden dobles, og deretter fire 
ganger igjen når det kommer tilbake. Ved en avstand på 600 astronomiske enheter (1 AU er avstanden 
mellom Jorda og Sola), vil planet 9 være 160.000 ganger mindre lyssterk enn Neptun er på 30 AU. Ved 
1.000 AU vil den virke mer enn 1 million ganger svakere. 
 
Det at lysstyrken svekkes så mye er en av grunnene til at det har vært så vanskelig å bevise at planeten 
finnes. I de siste par årene har ulike lag med forskere fått en uke med observasjonstid ved det store Suba-
ru-teleskopet på Hawaii for å lete etter planeten. Subaru-teleskopet har et synsfelt (areal) tilsvarende 4000 
fullmåner. Med perfekt vær ville det vært nok tid til for å observere de mest interessante områdene, men 
dessverre har tiden blir redusert grunnet mye vind og disige forhold. 
 
Selv om astronomene skulle dekke hele området kan uflaks sørge for at planeten forblir skjult. Den kan 
forsvinne i lys-forurensing fra Melkeveien eller gjemme seg blant lyssterke stjerner.  
 
Forskerne har derfor backup-planer for å kunne påvise planeten. En idé er å se etter varmestråling som et 
legeme vil sende ut. Med utgangspunkt i dataene fra 2014 utelukker de mer eller mindre at det kan være 
snakk om en planet som er større og varmere enn en gass-gigant. De antar at Planet 9 vil sende ut varmes-
tråling i millimeter-delen av spekteret. I denne delen av spekteret vil ikke stjernene forstyrre så mye. En 
annen fordel med varmestråling, er at denne vil, i motsetning til reflektert lys fra Sola, gjøre turen til Jor-
da bare en vei og dermed vil ikke lystapet grunnet avstanden være like stort som for reflektert lys fra Sola. 
 
Det finnes to millimeter-teleskoper forskerne kan benytte. Det ene ligger i Antarktis og det andre i Chile. 
Disse burde være følsomme nok dersom planeten er innenfor teleskopenes søkefelt. Men siden de to tele-
skopene brukes til å kartlegge bakgrunnsstrålingen (CMB),  peker de ikke i riktig retning ofte nok. Derfor 
venter de på neste generasjons CMB som vil være følsomme nok til å detektere en planet på størrelse med 
jorden som måtte befinne seg 1000 AU fra Sola. 
 
Det er også en mulighet for at Planet 9 ligger skjult i de datasettene som allerede finnes. I tillegg til at 
planeten kan sende ut varmestråling i millimeter-området, så kan den også forstyrre banene til de store 
gass-gigantene. Den forstyrrelsen er ganske liten. Her snakker man om en endring på noen titalls meter i 
løpet av omløpstiden til gass-gigantene. 
 
Cassini-sonden har kretset rundt Saturn i over ti år og ved å analysere detaljerte data om sondens bane 
rundt Saturn, er det enkelte forskere som mener at planetens bane avviker litt fra det modellene tilsier. 
Avviket viser et mønster og forskerne mener at dersom man tar hensyn til Planet 9 så vil det kunne forkla-
re avvikene. Men forskerne ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL), som har sin egen finjustert mo-
dell av solsystemet, er uenige i denne påstanden. De mener at disse avvikene kan skyldes at de av og til 
fyrer av styrerakettene og at dette gir en viss grad av usikkerhet i dataene. De ulike modellene håndterer 
disse kildene til feil på ulike måter. JPLs algoritmer antyder at det er for mye støy i dataene til at de kan 
brukes til å finne en Planet 9. 
 
Etter at Cassini ferden nå er over må man nok vente på mer nøyaktige sensorer for å få bedre data. På en 
workshop ble det snakket om at man kunne lage et nettverk av akselerometere som minner mye om de 
som finnes i mobiltelefoner for å frembringe mer nøyaktige målinger. Makan Mohageg, fysiker ved JPL, 
mener at «atomgrupper» som kjøles ned så mye at de oppfører seg som om de var bølger, kan brukes. Int-
erferens mellom to slike bølgelignende materiepakker er ekstremt følsom for bevegelse. Om man plasse-
rer tre til fire sensorer basert på denne teknikken i bane rundt Sola, kan man finne beliggenheten til for-
styrrelser i tyngdekraften og dermed finne ut om Planet 9 eksisterer og hvor den i så fall kan være. 
 
Selv om Planet 9 ikke finnes, vil jakten på den frembringe andre oppdagelser. Blant annet kan det være 
med på å kartlegge mørk materie i vår galakse (om den da finnes). En ting er sikkert – jakten og drømmen 
om å finne en ny stor planet i vårt solsystem vil fortsette i lang tid fremover. 
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En himmel full av stjerner (eller satellitter)  
Av Birger Andresen 

Elon Musks romselskap SpaceX skjøt i mai opp de første 60 satellittene i det som skal bli et ver-
densomspennende nettverk som leverer høykvalitetsbredbånd til det meste av kloden. 

Elon Musk, også kjent fra PayPal, Tesla biler og planer om å bosette folk på planeten Mars, satser nå også 
på å bli verdens viktigste bredbåndsleverandør. For å få til dette, planlegger hans romselskap SpaceX å 
sende opp mellom 4000 og 12000 satellitter i et nettverk kalt Starlink. Han skal bruke overskuddet til å 
betale for bosetninger på Mars. 

 

12000 satellitter, om det blir så mange, er veldig mange satellitter. Pr i dag fins det ca 2000 aktive satellit-
ter der ute og totalt litt over 5000 som suser rundt Jorda. Vi som kikker på stjernehimmelen ser jo stadig 
vekk noen av disse, spesielt på høsten og våren da de lyses lett opp av Sola siden den aldri er veldig langt 
under horisonten her fra Trondheim på de tidene av året. 

 

Til sammenligning er det ca. 6000 stjerner som er synlige uten kikkert på hele himmelen. Hvis Musk sen-
der opp 12000 Starlink-satellitter, så bidrar han altså med 2 slike satellitter for hver stjerne vi kan se. Jeg 
føler at jeg misliker den tanken mer enn jeg ser fram til superraskt bredbånd over hele kloden. Og ikke 
nok med det; flere andre aktører har lignende planer.  

 

 

           To Starlink-satellitter (bilde fra internett). 60 stykker ble skutt opp nå i mai. 

 

Den nederlandske hobbyastronomen Marco Langbroek tok nylig en video av de 60 Starlink-satellittene 
som ble skutt opp i mai. Dette har skapt diskusjoner rundt om i astronomimiljøene over hele verden. 
Mange er bekymret for at nattehimmelen slik vi kjenner den vil bli «ødelagt». 

 



Trondheim Astronomiske Forening – Corona, 2/2019      27 

 

Et stillbilde fra Marco Langbroeks video av de 60 Starlink-satellittene (kilde 1) 

 

Heldigvis er prototype-satellittene som ble sendt opp i mai mye mer lyssterke enn det de operative skal 
bli. I følge «reklamen» skal de visstnok ikke bli synlige uten kikkert. Men de vil allikevel komme med på 
fotografier. Dette har vi billedbehandlingsmetoder for å fjerne når vi lager et flott bilde ut fra mange bil-
der av samme objekt, men det er uansett en kompliserende faktor. Og det vil ikke være en trøst for de som 
bare vil ta et bilde av stjernehimmelen en mørk kveld på «gammelmåten». 

 

Starlink-satellittene 
Sentrale data for de 60 Starlink versjon 0.9 satellittene som ble skutt opp nylig (2): 

 

- Flat-panel design med multiple høy-ytelses antenner og enkelt solcellepanel 

- Vekt 227 kg 
- Hall-effekt rakettmotorer som bruker krypton som reaksjonsmasse for banejusteringer. 

- Star tracker navigasjonssystem for presis orientering 

- System for å følge satellitter i nærheten og autonomt system for å unngå kollisjoner. 
- Banehøyde: 550 km  

- 95% av alle komponenter vil brenne raskt opp i Jordas atmosfære når den styrtes etter endt 

oppdrag. 

 

Starlink satellittene skal plasseres i to høyder; 340 og 550 km over jordoverflaten: 

 

 

Starlink-planene (2) 

 

Den laveste av disse er såkalt Very Low Earth Orbit med betydelige bremsende krefter fra jordas øvre 
atmosfære.  

 

Satellittenes levetid er estimert til 5-7 år. De vil deretter bli tatt opp i en høyere bane hvor de skal være i 
ca. 1 år før de styres inn i jordas atmosfære for kontrollert destruksjon.  
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Blir prosjektet gjennomført? 

Nå er det ikke sikkert at planene lar seg gjennomføre. Det er flere usikkerheter. 
 
For det første er det stilt spørsmål om dette gigantprosjektet kan bli lønnsomt rent økonomisk. Den totale 
kostnaden er beregnet til 10 milliarder US dollar (ca. 100 milliarder kroner). Det er mye penger. 
 
For det andre har fagastronomer vektige innvendinger. Astronom Alan Duffy ved Swinburne University i 
Australia sier (3):  
 

- En full utplassering av Starlink-satellittene vil trolig bety slutten for Jord-baserte mikrobølge 
radioteleskopers evne til å søke over himmelen etter svake radioobjekter. 

 
Han fortsetter:  
 

- De enorme fordelene ved global internett dekning vil oppveie kostnaden for astronomene, 
men tapet av radiohimmelen er en kostnad for menneskeheten siden vi mister vår kollektive 
rett til å se ettergløden fra Big Bang og gløden fra stjerner som dannes fra Jorda.  

 
Duffy mener den eneste løsningen er å bygge et radioteleskop på baksiden av månen, skjermet for radios-
tøyen fra Jorda. 
 
For det tredje er mange skeptiske til å ha så mange satellitter i bane samtidig. Dette øker sjansen for kolli-
sjoner hvis en satellitt kommer ut av kurs enten ved en feil eller om den blir truffet av en meteoroide over 
en viss størrelse. Alice Gorman ved Flinders University i Australia sier (3):  
 

- Med så mange satellitter der ute, så skal det lite til før man får en kollisjon. Og det kan føre til 
en ukontrollert kaskade-effekt kjent som Kessler syndromet. Dette ble omtalt av NASA fors-
ker Donald Kessler i 1978; Når tettheten av satellitter blir høyere enn en grenseverdi, så øker 
sjansen sterkt for at en kollisjon skal forplante seg til en rekke kollisjoner med andre satellit-
ter. Og så har man det gående. 

 
Kun tiden vil vise om vi har i størrelsesorden 10 000 Starlink satellitter i bane rundt Jorda om noen år.  

 

Kilder 
 

(1) https://www.theverge.com/2019/5/25/18639905/spacex-starlink-satellites-video-dr-marco-langbroek-
netherlands 

(2)  https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink_(satellite_constellation) 

(3) https://www.sciencealert.com/elon-musk-s-starlink-satellite-train-looks-amazing-but-astronomers-
have-real-concerns 
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Stjernehimmelen juni – september 2019 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er sommersolverv 21. juni kl. 17.54 NST. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane 
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller mest inn mot Sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med 
lengst daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 03:03 og går ned først kl. 23:38 denne dagen. Ved Krep-
sens vendekrets når Sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved sommersolverv. Denne linjen går 
over blant annet Mexico, Marokko, Egypt, India og sørligst i Kina. 
 
Det er høstjevndøgn 23. september kl. 09.50 NST. 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 og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles jevn-
døgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Om sommeren er det ikke natt i Trondheim. Astronomisk natt er det først når Sola er minst 18o under ho-
risonten og det skjer først igjen den 2. september. Imidlertid kan en se ganske mye på stjernehimmelen før 
det, ikke minst planetene Uranus og Neptun som vil stå fint til allerede tidlig i høst. 
 

Månefasene 

Nymåne Voksende ½ måne Fullmåne Avtagende ½ måne 
3.juni 10.juni 17.juni 25.juni 
2.juli 9.juli 16.juli 25.juli 
1.aug. 7.aug. 15.aug. 23.aug. 

30.aug. 6.sept. 14.sept. 22.sept. 
 

Måneformørkelse 

Det er partiell måneformørkelse natten mellom 16. og 17. juli der godt over halvparten av Månen formør-
kes. Den delvise fasen starter kl. 22.01, formørkelsen er størst kl. 23.31 og er slutt kl. 01.00. Imidlertid 
står Månen først opp i Trondheim kl. 22.59 og den er kun 1.3 grader over horisonten når formørkelsen er 
maksimal. Så for å se denne må en nok komme seg opp på et fjell med fri horisont mot sørøst. 

 
Planetene 
Merkur når største østlige elongasjon 24. juni. Den 18. juni om kvelden passerer Merkur forbi Mars med 
bare 13 bueminutters avstand! Men dette kan nok bli vanskelig å se, fordi det skjer på dagtid. Men det 
tette paret kan sees tett lavt på nordvesthimmelen rundt midnatt. Teleskop behøves! I begynnelsen av au-
gust dukker Merkur opp på morgenhimmelen og er greit synlig i perioden 5.-20. august. Største vestlige 
elongasjon er forøvrig 9. august. 
 
Venus nærmer seg Sola inntil 14. august, da den er i øvre konjunksjon, altså bortenfor Sola. Den er derfor 
ikke synlig i denne perioden.  En kan imidlertid prøve seg på dagtid, bare pass på å ikke få Sola inn i kik-
kerten!  
 
Mars er nær Sola i perioden og derfor ikke synlig (men se ovenfor under Merkur). 
  
Jupiter og Saturn er ikke synlige for oss. De står begge for langt sør på himmelen. 
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Uranus står fint til på høsthimmelen og er synlig fra rundt midten av august. Den befinner seg i stjerne-
bildet Væren (Aries og er lett å finne. Planeten er i opposisjon 28. oktober. Lysstyrken er da 5.7 mag (så 
vidt synlig uten kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.7 buesekunder. Med litt 
forstørrelse er det altså mulig å se en svakt grønnlig skive. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se 
de mest lyssterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna 
planeten. Kart over viser posisjonen 15. september. 
 

 
Neptun er i opposisjon 10. september, og den kan observeres fra omtrent den datoen. Planeten befinner 
seg lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius), svært nær og øst for stjernen φ 
Aquarii (se kart over). Lysstyrken er 7.8 mag og planetskiven er kun 2.3 buesekunder tvers over. Den kan 
sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den blålige fargen og at den har skiveform krever et tele-
skop og ca. 100 gangers forstørrelse.  
 


