


 
 
 
 
                 Redaktørens ord

Så går et nytt år mot slutten og i disse 
dager feirer vi TAFs 10-års jubileum! 
Foreningen ble nemlig stiftet 10. de-
sember 1998, fordi det ble for mange 
eksterne medlemmer i Autronica sin 
bedriftsforening. Faktisk var det til 
slutt over 50 eksterne medlemmer hos 
Autronica. Så i oktober det året kom 
beslutningen om å danne en egen 
forening og det skjedde altså i desem-
ber 1998. Gratulerer så mye med da-
gen alle sammen!  
Men også vårt medlemsblad har 
kommet ut i ti årganger. I februar 
1999 kom det første nummeret ut og 
siden har det kommet 39 til. Med 14 
sider i første nummer og så stort sett 
30 sider i alle de etterfølgende numre-
ne blir det nesten 1200 sider det! 
Mange takk til alle som har bidratt til 
det som i hvert fall redaktøren synes er 
et flott produkt som TAF kan være 
stolte av. Det er ikke mange astrono-
miforeninger i landet som har et eget 
medlemsblad og som har kommet ut 
regelmessig i så lang tid. Gratulerer 
med det jubileet også. 
Et tilbakeblikk på 2008 er naturlig nå 
på slutten av året. Ser vi på begivenhe-
ter astronomisk sett, har det vært et 
forholdsvis rolig år. Imidlertid var det 
en solformørkelse 1. august, som var 
total på norsk territorium (nord på 
Svalbard). 59 % av solskiva skulle 
være dekket i Trondheim. Imidlertid 
var stort sett hele skiva dekket - av 
skyer. Typisk trøndervær…14 dager 
seinere var det en fin partiell måne-
formørkelse, og den kunne hvertfall 
sees.  
 

For TAF har det sannelig vært et 
begivenhetsrikt år. Den 1. mars ble 
det nye 14-tommers teleskopet mon-
tert i observatoriet. Det var bare i vår 
villeste fantasi at vi kunne tro at vi 
kunne få råd til et slikt teleskop med 
så mye ekstrautstyr. Det skyldes et 
andelssalg som gikk over all forvent-
ning, samt bidrag på kr. 10 000 fra 
Westinfondet som forvaltes av NAS. 
Men det sluttet ikke med det: I høst 
fikk vi beskjed om at Torstein Erbos 
gavefond hadde gitt oss kr. 50 000 til 
ennå mer utstyr. Dette vil sannsyn-
ligvis gå til et topp CCD-kamera og 
solteleskop, men om det blir det, er 
opp til en generalforsamling å avgjø-
re.  
Allerede nå kan vi se at det nye tele-
skopet har en meget god yteevne og 
dersom bare været vil være med oss 
framover, skal vi nok kunne se fram 
til  mange spennende kvelder foran 
okularet. Og med muligheter til å ta 
fine bilder som selvfølgelig vil bli 
gitt en bred plass i Corona.  
Når det gjelder medlemsbladet ellers 
denne gang, vil jeg framheve en 
artikkel av Pål Lein som forteller om 
et aldeles spektakulært lysglimt på 
himmelen 8. november. Det viste seg 
at han hadde sett en bolide (meget 
lyssterk meteor) som til slutt falt ned 
i Nord-Sverige med både lysglimt og 
øredøvende smell! Pål så også lys-
glimtet fra selve nedfallet! 
 
Til slutt: RIKTIG GOD JUL OG 
GODT NYTTÅR! 

 
Terje Bjerkgård

 
Styret i TAF informerer 
Teknisk gruppe er nær en konklusjon på hva de vil anbefale Ekstraordinær 
Generalforsamling å kjøpe av utstyr for de drøye 83 tusen kronene vi har igjen 
på teleskopkontoen. Ekstraordinær Generalforsamling kan derfor avholdes 
tidlig i 2009. Andelsbrev kommer også snart nå som endelig sum er klar. 
 
Nye medlemmer og utmeldinger 
TAF har fått to nye medlemmer siden sist, mens to har meldt seg ut. Fore-
ningen har 134 medlemmer pr. 8/12-08. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 

Ingar Helge Hopstad og Trond Slagstad. 
 
GOD JUL, GODT NYTT ÅR og GRATULERER MED TI-ÅRSDAGEN! 
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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Ti år med TAF 
Av Birger Andresen 
 

Trondheim Astronomiske Forening ble vedtatt opprettet 5. oktober 1998 og ble formelt 
stiftet 10. desember samme år. Vi har altså tiårs jubileum i disse dager. Et tilbakeblikk 
følger. 

 
Bakgrunn 
I 1996 var to meget lyssterke kometer synlige uten kikkert; Hale-Bopp og Hyakutake. Autronica Astro-
nomiske Forening (AAF) arrangerte åpne publikumskvelder for å vise frem Hale-Bopp. De åpnet samti-
dig opp for eksterne medlemmer. Undertegnede meldte seg da inn i AAF. Det ble holdt møter med fore-
drag i Autronicahallen omtrent en gang i måneden. Snart hadde AAF rundt femti medlemmer fra Autroni-
ca og femti eksterne medlemmer. Det ble snart åpenbart at en bedriftsintern klubb finansiert av velferds-
midler fra Autronica ikke kunne ha så mange eksterne medlemmer. Det ble derfor 5. oktober 1998 beslut-
tet å stifte Trondheim Astronomiske Forening. AAF og TAF skulle samarbeide om møter, observatorium 
og arrangementer. 
 
Stiftelsen 
TAF ble formelt stiftet 10. desember. Vedtektene, som var en litt omskrevet versjon av vedtektene til 
Norsk Astronomisk Selskap, ble vedtatt og følgende styre ble valgt: 
 

Birger Andresen (Leder) 
Thomas Jacobsson (Nestleder/Redaktør) 
Bernhard Røsch (Kasserer) 
Tove Selliseth (Sekretær) 
Tone-Lill Seppola (Tur- og Møtekoordinator) 
Magnus Reigstad (Varamedlem) 

 
TAF hadde ved stiftelsen 59 medlemmer. Medlemstallet økte gradvis mot et ganske stabilt nivå på drøyt 
125 medlemmer som vist på kurven nedenfor. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemstallet og gjennom-
snittlig antall deltakere på 
møtene til TAF siden stiftelsen 
i 1998. 
 
 

Medlemsavgiften var på kr. 150,- frem til 2005 da den ble økt til kr. 200,-. Grunnet vedtak om å kjøpe 
nytt stort hovedteleskop med utstyr ble medlemsavgiften økt ytterligere til kr. 250,- fra og med 2008. Jen-
teandelen har vært på ca. 10 % og de fleste medlemmene har vært i aldersgruppen 17-60 år. 
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Formålsparagrafen 
Formålsparagrafen i vedtektene, som ble vedtatt på stiftelsesmøtet og som er gjengitt nedenfor, har vært 
styrende for foreningens virksomhet. Den er etterlevd på en god måte. 
 
Trondheim Astronomiske Forening har som formål å samle personer i Trondheimsområdet med interesse 
for astronomi for å:  

I. Videreutvikle medlemmenes interesse for og kunnskaper om astronomi.  
II. Øke medlemmenes observasjonsaktivitet og kvaliteten av dette arbeidet.  
III. Øke interessen for astronomi generelt i Trondheimsområdet.  
IV. Informere lokalbefolkningen om viktige astronomiske begivenheter.  

 
Foreningen skal, enten alene eller helst i samarbeid med andre lokale eller nasjonale foreninger, blant an-
net 

a. Holde møter med foredrag og kåserier om astronomi, samt nyhetsformidling og sosialt samvær.  
b. Arrangere observasjonskvelder.  
c. Planlegge og gjennomføre observasjonsprogrammer, helst med reell vitenskaplig verdi.  
d. Skaffe medlemmene tilgang til astronomisk litteratur og utstyr, samt jobbe for å skaffe medlem-

mene tilgang til et fast astronomisk observatorium.  
e. Utgi medlemsblad.  

 
Prioriterte oppgaver 
Prioriterte oppgaver de første årene var å arrangere møter og observasjonskvelder, bygge observatorium, 
etablere et godt medlemsblad og å være synlige i lokale media og på internett gjennom egne internettsi-
der. Etter hvert har utadrettet aktivitet økt i omfang med hyppige observasjonskvelder for skoleklasser og 
andre grupper, samt ekstern foredragsvirksomhet. Fra 1999 startet TAF med seriøse observasjoner av va-
riable stjerner og solflekker.  
 
TAF har ved flere anledninger stilt opp på Torget i Trondheim under sol- og måneformørkelser, samt un-
der Venuspassasjen i 2004. Vi har også deltatt fem ganger i Norsk Astronomisk Selskap sine WEB-
overføringer av formørkelser og planetpassasjer. Våre WEB-bilder har vært lenket opp fra NASA sine 
internettsider via NAS minst en av disse gangene. 
 
I 2007 ble nytt hovedteleskop med tilleggutstyr finansiert via 35 tusen kroner fra foreningens oppsparte 
midler, meget vellykket andelssalg (ca. 85 tusen kroner) og ti tusen kroner i støtte fra Westin-fondet som 
forvaltes av Norsk Astronomisk Selskap. Et 14 tommers Celestron teleskop med en god visuell utstyrs-
pakke samt en grunnleggende fotografisk pakke ble kjøpt inn i 2008. Prisen ble ca. 100 tusen kroner. 
Restsummen på kr. 30 tusen + 50 tusen kroner tildelt fra Torstein Erbos Gavefond høsten 2008 vil bli 
brukt til avansert CCD kamera og trolig et hydrogen alfa solteleskop i 2009. Foreningen har med dette et 
meget godt utstyrt observatorium som kan brukes til semi-profesjonelle observasjoner av høy vitenskape-
lig verdi. Sammen med høyt kunnskapsnivå blant nøkkelpersoner i foreningen mener vi å kunne tilby våre 
medlemmer og gjester et av landets beste astronomitilbud både faglig, sosialt og observasjonsteknisk.  
 
Publikasjoner 
Medlemsbladet Corona ble etablert med 4 nummer a ca. 30 sider allerede fra 1999. Første nummer hadde 
navnet ”Trondheims-Astronomen”. Deprimerende mye dårlig vær de siste tre observasjonssesongene ty-
der på at fleipen i overgangen 1998/1999 om å kalle medlemsbladet for ”Drittværs-Astronomen” i stedet 
for ”Trondheims-Astronomen” ikke var ubegrunnet. Se egen artikkel om bladets utvikling. 
 
TAF-medlemmer bidrar hvert år med flere artikler og bilder til ”Astronomi” som er medlemsbladet til 
Norsk Astronomisk Selskap. Vi har svært innholdsrike internettsider. 
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Observatorium 
Observatorium ble bygget i Bratsberg i perioden 1999-2001 i samarbeid med AAF som hadde tilgang på 
nødvendige midler til å sette opp bygningsmassen. Lokaliseringen var et kompromiss mellom tilstrekkelig 
avstand fra sjenerende bylys og relativt kort reisetid fra Trondheim. Et 11 tommer Celestron Schmidt-
Cassegrain teleskop eid av TAF-leder Birger Andresen ble montert i observatoriet. Per Sæterhaug (AAF) 
var byggesjef og la ned en utrolig innsats for å sette opp et meget vel fungerende bygg. En stor og ivrig 
dugnadsgjeng assisterte Per. Observatoriet ble innviet 28. februar 2001. Observatoriet har, som seg hør og 
bør, tilnærmet fri horisont mot sør. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra innvielsen av ob-
servatoriet 28. febru-
ar 2001. Brynjar Berg 
til venstre og Pål Bu-
seth er lette å kjenne 
igjen, mens det er 
verre med de andre. 
Foto: Knut Sverre 
Grøn. 
 

Medlemsmøter 
Møtefrekvensen på ett møte pr. måned unntatt i juni-juli/august, samt strukturen på møtene med hoved-
vekt på foredrag etterfulgt av sosialt samvær rundt en gratis bevertning har vært gjennomført i alle år. In-
formasjon om astronyheter og utveksling av observasjonsopplevelser siden siste møte har også vært faste 
innslag.  
 
Nesten alle de totalt 93 møtene som er arrangert i TAF-regi er holdt i et møterom i tilknytning til Autroni-
cahallen. Frem til og med 2003 fikk vi bruke dette rommet gratis. Deretter har vi betalt fem-sju tusen kro-
ner hvert år i leie for møtelokalet. 
 
Målsetningen har vært å ha ekstern foredragsholder (ofte fra NAS) eller med fagastronomisk bakgrunn på 
omtrent 1/3 av medlemsmøtene. Denne målsetningen har vi klart å holde. 
 
Oppmøtet har vært jevnt bra, men noe synkende i 2006 og 2007 som vist på figuren nedenfor. Gjennom-
snittet for de tre ordinære møtene hittil høsten 2008 er oppe igjen på 30 personer. I høst har 59 personer 
deltatt på ett eller flere møter. 
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Typisk antall møtedeltakere på TAF-møter.  
 
Foredragene på møtene har vært en blanding av teoretiske og praktiske temaer, og forsøkes popularisert 
slik at også nybegynnere skal ha godt utbytte. Kosmologi synes jevnt over å være det mest populære te-
maet, mens foredragsholdere fra astronomimiljøet i Oslo og fagmiljøet i Trondheim normalt trekker flest 
deltakere. Møtene holder et jevnt høyt nivå både faglig, pedagogisk og sosialt. 
 
Seriøse observasjoner 
Fire TAF-medlemmer har bidratt med vitenskapelig nyttige observasjoner av variable stjerner siden 1999. 
Observasjonene rapporteres til Variable Stjernegruppen i NAS samt til to internasjonale databaser; 
VSNET i Japan og AAVSO i USA. Fire TAF-medlemmer har også observert solflekker systematisk siden 
1999. Disse observasjonene rapporteres til det internasjonale CV-Helios Network. TAF har bidratt med i 
størrelsesorden 5000 observasjoner av ca. 200 forskjellige variable stjerner og ca. 1500 observasjoner av 
solflekker. Noen observasjoner av stjerneskudd ble også rapportert til International Meteor Organization i 
perioden 1998-2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observasjonsaktiviteten til 
TAF. 

 
Nedgangen i 2006 og 2007 er i hovedsak et resultat av veldig mye dårlig vær disse årene samt økt interes-
se for astrofotografering hos den mest ivrige observatøren. Året 2008 blir betydelig bedre med hensyn til 
observasjon av variable stjerner.  
 
Fotografering 
Fem-ti av foreningens medlemmer har de siste fem årene opparbeidet seg betydelig kompetanse på foto-
grafering av stjernehimmelen. Det brukes digitale speilrefleks kamera, Meade DSI Pro-II CCD kamera og 
Web-kamera. Det tas mange flotte bilder både med foreningens teleskop og med privateide teleskop. Et 
medlem har også fotografert ved å fjernstyre utleieteleskop med CCD kamera av høy kvalitet i USA og 
Australia via internett.  
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Eksempler på bilder fotografert av TAF. Spiralgalaksen M51 fotografert av Birger Andresen, den plan-
eteriske tåken M57 (Ringtåken i Lyren) fotografert av Erlend Langsrud og Saturn fotografert av Erlend 
Rønnekleiv. 
 
Utadrettet virksomhet 
25 skoleklasser og grupper har vært på besøk på observatoriet og ca. 30 eksterne foredrag er holdt av 
TAF. Vi har hatt fem store offentlige arrangementer på Torget. Det største var Venus-passasjen 8. juni i 
2004. TAF har hvert år flere oppslag i Adressavisen og i andre lokale aviser samt noen opptredener i lo-
kalradio og lokal-TV. Ved fire anledninger har vi vært på riksdekkende TV (intervju med Birger Andre-
sen under metorittjakten på Høylandet i 1999, bilder av måneformørkelse (Birger Andresen) og en stjer-
netåke (Erlend Langsrud) samt WEB-cast bilder fra Frognerparken under Venuspassasjen (Brynjar 
Berg)). Terje Bjerkgård deltok i to astronomiserier, ”Planetene” og ”Verdensrommet”, på NRK1 radio i 
2004. TAF har også stilt opp med teleskoper som kulisser under en av daværende NAS leder Knut Jørgen 
Røed Ødegaards astronomiserier i ”Newton” på NRK TV1.  
 

 
 

Starten av Venuspassasjen fotografert med web-kamera av Brynjar Berg (TAF).  
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TAF på Torget under Venuspassasjen 8. juni 2008. 
 
Utstyr 
TAF kjøpte i 2008 inn et 14 tommer topp moderne Celestron CGE1400 XLT teleskop med god visuell og 
enkel fotografisk utstyrspakke (se ovenfor). Et semi-profesjonelt CCD kamera kjøpes inn i 2009, trolig 
også et hydrogen-alfa solteleskop av god kvalitet. I perioden 2002-2004 ble det kjøpt inn et 127mm Orion 
Maksutov-Cassegrain teleskop, en 8 tommer Orion Dobsonmontert Newtonreflektor og en 80mm Orion 
refraktor. Vi fikk da også et WEB-kamera i gave fra Norsk Astronomisk Selskap. Disse er alle til utlån til 
våre medlemmer.   

 
Det nye teleskopet prøves av Stein Ommund Wasbø under innvielseskvelden den 13. mars 2008. Terje 
Bjerkgård til høyre og Birger Andresen til venstre. Foto: Brynjar Berg. 
 
Turer 
TAF har arrangert sju weekendturer for sine medlemmer, hvorav tre til Hjerkinn, en til Harestua og Odd 
Trondal i Oslo, en til Røros Astronomiforening, en til Orkelsjøen og en til TAF-medlem Gottfred Dales 
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hytte og hjemmelagde planetarium i Oppdalsfjellene. Det er også arrangert et titalls større utenbys 
kveldsutflukter i forbindelse med meteorsvermer og andre begivenheter. En av disse var et besøk hos 
TAF-medlem Helge Hagen som har et flott observatorium med 12 tommer hovedteleskop i Leksvik. I 
1999 var vi på meteorittjakt på Høylandet (og kom på riksdekkende TV) samt på meteorittjakt i Feren i 
Meråkerfjellet. Et nytt mislykket forsøk på å finne en meteoritt i Feren ble gjort i 2000. 
 
Bibliotek 
TAF har i hele sin virketid abonnert på ”Astronomi” (Norsk Astronomisk Selskap sitt medlemsblad) og 
det amerikanske magasinet Sky & Telescope. De siste ca. 5 årene har vi også abonnert på det norske 
tidsskriftet AstroRapport og det britiske tidsskriftet Astronomy Now. Biblioteket inneholder ellers mange 
bøker, oppslagsverk, videoer og CD’er. Alt dette, samt foreningens mindre teleskoper (80mm, 127mm og 
200mm linser/speil) lånes gratis ut til foreningens medlemmer ved henvendelse til kassereren. Vi tilbyr 
også våre medlemmer spesialpris på abonnement på Sky & Telescope. 
 
T-skjorter  
TAF trykket i 2003 opp egen T-skjorte med TAF-logo. Vi har fremdeles mange T-skjorter igjen på lager. 
Disse selges til medlemspris ved henvendelse til kassereren. 
 
Økonomi 
TAF har alltid hatt god økonomi. De første sju årene hadde vi solide overskudd på resultatregnskapet for 
å spare til nytt hovedteleskop med utstyr (kjøpt i 2008).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale inntekter og driftsresultat 
for TAF 
 

I størrelsesorden 5 tusen kroner er spart hvert år i porto og rekvisita ved at TAF sitt postbudkorps har le-
vert medlemsbladet og andre skriv til medlemmene i Trondheim gratis på døra og ved at det meste av ge-
nerell informasjon er sendt ut via vår e-postliste. En ekstra utgift på 5-6 tusen kroner kom til da vi startet å 
betale leie for møtelokalet fra og med 2004. 
 
Underskuddet i resultatregnskapet for 2006 skyldes i hovedsak en ekstraordinær avsetning på 10 tusen 
kroner til kontoen for festavgift for observatorietomta (forfall i 2009), mens underskuddet i 2007 i hoved-
sak skyldes ca. 12 tusen kroner i utgifter i forbindelse med utvidelser på observatoriet (ny platting med 
permanente søyler for medbrakte teleskop og planering av et  område for oppstilling av medbrakte tele-
skop). Prognosen for 2008 tyder på et betydelig overskudd igjen i år. 
 
Styrerepresentanter 
TAF har hatt følgende styrerepresentanter siden stiftelsen: 
 

• Leder:  
o Birger Andresen (1998-2003) 
o Terje Bjerkgård (2003-2007) 
o Birger Andresen. (2007 ) 
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• Nestleder/Redaktør:  
o Thomas Jacobsson (1998-2001) 
o Terje Bjerkgård (2001-2003) 
o Birger Andresen (2003-2007) 
o Terje Bjerkgård (2007 ) 

• Kasserer:  
o Bernhard Røsch (1998-2002) 
o Brynjar Berg (2002-2004) 
o Stein Ommund Wasbø (2004 ) 

• Tur- og Møtekoordinatorer:  
o Tone-Lill Seppola (1998-2003) 
o Tom Reidar Henriksen (2003-2007) 
o Ljubomir Nestorovic (2007-2008) 
o Tom Reidar Henriksen (2008 ) 

• Sekretær:  
o Tove Selliseth (1998-2002) 
o Kari Stensrud (2002-2005) 
o Silje Kufaas Tellefsen (2005-2007) 
o Erlend Langsrud (2007 ) 

• Varamedlem:  
o Magnus Reigstad (1998-2003)  
o Silje Kufaas Tellefsen (2003-2005) 
o Kari Stensrud (2005-2006) 
o Erlend Langsrud (2006-2007) 
o Erlend Rønnekleiv (2007 ) 

   
Meteorittjakten i Feren 
En fantastisk ildkule ble sett på høylys dag over store deler av Trøndelag, Nordland og midtre/nordre Sve-
rige en maidag i 1999. Øyenvitner på Høylandet hevdet at den måtte ha falt ned der oppe. TAF samlet 
sammen en liten delegasjon som dro på befaring en påfølgende helg. TV2 dukket opp og viste innslag på 
TV2-nyhetene.  
 
Som en direkte følge av TV-innslaget ble TAF oppringt av Joar Sende som fortalte at han og Bjørn Strid 
hadde sett et voldsomt lysglimt ved innsjøen Feren i Meråkerfjellene en aprilnatt i 1984. Like etterpå fant 
de et to meter stort hull i en meter tykk is ca. 25 meter fra land.  
 
Den 4. september samme år ble det arrangert TAF-tur til innsjøen for å lete etter den mulige meteoritten. 
Drøyt 20 medlemmer av TAF deltok med og uten familie. Vi hadde med oss Ola Kjerem og Bjørnar 
Moen fra Grunnarbeider AS i Trondheim for å hjelpe oss med å ”grave” med slamsuger på 2 meters dyp i 
det aktuelle området. Terje Bjerkgård deltok som fagmann fra Norges Geologiske Undersøkelse. Dette 
var Terjes første kontakt med TAF. Han meldte seg straks inn, og har siden betydd svært mye for TAF.  
 
Ingen meteoritt ble funnet, men det viste seg senere at vi hadde bommet på stedet med ca. 5 meter. Videre 
arbeid ble utsatt i påvente av rettslig avklaring på en konflikt mellom et øyenvitne som hadde tatt ut mu-
ting under bergverksloven, og grunneier (Statkraft) om hvem som hadde rettigheten til en eventuell mete-
oritt. Det ryktes at en meteoritt kan være verdt flere millioner kroner dersom internasjonale eksperter på 
meteoritter har rett i at objektet som laget et to meter stort hull i isen er minst 100, kanskje 500 kg. TAF 
hadde sammen med grunneieren som mål å sikre at meteoritten forble i Norge til glede for norske forske-
re, lokalsamfunnet og det norske folk, og at den ikke skulle auksjoneres bort i utlandet.  
 
Året etter gjorde vi sammen med våre venner i Grunnarbeid AS et nytt forsøk, men ble regelrett bydd på 
juling av en gjeng fra Orkdal som jobbet sammen med muterne, dersom vi prøvde oss på leting. Etter det-
te har vi ikke gjort flere forsøk. Vi vet at arbeidslaget til muterene fant det riktige stedet og at de har en-
devendt hele det aktuelle området med gravemaskin. Vi tror ikke de har funnet noen meteoritt. Det er li-
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ten grunn til å lete mer i området, men hendelsen blir nok stående som en av de merkeligste i TAF sin 
historie. 
 
Meteorittjaktene på Høylandet og i Feren er godt dokumentert i Corona nr. 3/1999. 
 
Med TAF inn i fremtiden 
Med de store investeringene i 2008 og 2009 har TAF som nevnt en meget god utstyrspark. Brukerterske-
len er også blitt mye lavere for hovedteleskopet siden det har datastyring slik at man ikke trenger å være 
kjent på stjernehimmelen for å finne de objektene man vil se. Vi savner dog et større avlastningsteleskop 
enn 8 tommeren ved besøk fra skoleklasser. En 12 tommer Dobsonmontert Newton reflektor hadde vært 
fint. Det hadde også vært fint å ha en god montering med fotografisk presisjon til utlån og til medbrakte 
små og mellomstore teleskoper oppe på observatoriet.  
 
Selve driften av foreningen ser vi foreløpig ikke behov for å endre vesentlig på. Besøk fra skoleklasser tar 
mye ressurser, spesielt når det er mye dårlig vær slik at vi stadig vekk må avlyse og finne nye datoer. Vi 
håper å lære opp flere medlemmer i å bruke teleskopet slik at vi har flere å ta av når vi får besøk på ob-
servatoriet.  
 
Vi håper det nye teleskopet og det kommende CCD kameraet vil inspirere mange til å observere mer, og 
at noen av disse vil starte å samle inn vitenskapelig nyttige observasjoner, for eksempel av variable stjer-
ner, samt lete etter novaer, supernovaer og planeter rundt andre stjerner. Vi håper også at vi etter hvert 
kan gjøre oss bemerket langt ut over Trondheimsregionene med noen ekstra flotte astrofoto. 

_________________________________ 
 
 

10 årganger med Corona 
Av Terje Bjerkgård 
 
Det er ikke bare foreningen som har jubileum i år, det 
har også vårt medlemsblad Corona. Det første nummeret 
som kom ut i februar 1999 het imidlertid Trondheims-
Astronomen og hadde kun 14 sider. Det var da Thomas 
Jacobsson som var redaktør, mens Roald Høyer-Hansen 
stod for layout. I tillegg til disse to, leverte leder Birger 
Andresen bidrag til det første nummeret av bladet. Det 
neste nummeret kom allerede i mai samme år, hadde 
dobbelt så mange sider og navnet var nå bestemt til å 
være Corona. De to neste numrene hadde 30 sider og 
siden har det stort sett vært sideantallet. Layout har også 
i stor grad vært uforandret siden de første numrene og 
fast stoff som begivenheter på stjernehimmelen og nyhe-
ter kom inn allerede da. 
 
Tre personer har vært redaktør for Corona i disse ti åre-
ne. Thomas Jacobsson var redaktør i perioden 1999-
2001, Birger Andresen i perioden 2003-2007, mens Ter-
je Bjerkgård har fungert i stillingen i 2001-2003 og fra 
2007 til nå. Layout stod Roald Høyer-Hansen for i de tre 
første numrene, mens fra nr.4/1999 til 2/2007 har i stor 
grad Birger Andresen stått for layout av bladet, i samar-
beid med Terje Bjerkgård i første perioden han var re-
daktør, mens layout nå står sistnevnte ansvarlig for i 
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samarbeid med Birger. Fra nr 3/2002 ble det også mer spennende og gode forsider, siden ikke-TAF med-
lem Louise Hansen fikk ansvaret for lay-out av bladets forside.  
 

Bidragsytere og innhold 
 Det må sies å være et imponerende an-
tall bidragsytere i Corona: Hele 54 per-
soner, både TAF’ere og ikke-TAF’ere 
har bidratt til at 370 artikler har kommet 
ut i 40 numre av vårt medlemsblad! Som 
figuren under viser er det elleve forfatte-
re som har bidratt med fem artikler eller 
mer. Av alle artiklene står Birger Andre-
sen og Terje Bjerkgård for over halvpar-
ten, sistnevnte kommer så høyt fordi han 
skriver sidene om begivenhetene på 
stjernehimmelen i hvert nummer. På 
samme måte kommer Eivind Wahl høyt 
opp fordi han er fast spaltist når det gjel-
der astronyheter. Legges tallene som står 
i figuren sammen, ser en at det blir en 
del mer enn de 370 artiklene som har 

vært i bladet, men det skyldes at en del artikler har mer enn en forfatter.  
 
Så, hva har innholdet vært i Corona i disse årene? Undertegnede har laget en database over alle artiklene i 
bladet for å få en oversikt. I databasen er artiklene klassifisert etter tema og fordeler seg som figuren un-
der viser1. Her skal det nevnes at astronyheter og begivenheter på stjernehimmelen ikke er tatt med fordi 
de er fast stoff i hvert nummer. Derfor er totalantallet artikler inklusive dette nummeret 294. 
 

 
                                                 
 
 
1 En alltid oppdatert versjon av databasen som er laget i Access kan fåes pr. e-post fra undertegnede. Den kan være 
grei å ha dersom du vil søke etter f.eks. bestemte emner eller forfattere.  
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Som det framgår av figuren utgjør observasjonsrapporter over 25 % av det totale antallet artikler. Dette er 
f.eks. rapporter fra sol- og måneformørkelser, observasjonskvelder med TAF’ere eller med skoleklasser, 
begivenheter hvor TAF har stilt opp på Torget i Trondheim eller hvordan solaktiviteten har vært i ett be-
stemt år.  
 
Observasjonsteknikker og tips utgjør nær 14 % av artiklene. Dette emnet er noe vi alltid har lagt vekt på i 
bladet, og det siktes som oftest mot de som er nybegynnere og har mindre erfaring. Noen stikkord her er: 
Hvordan finne fram på stjernehimmelen, observasjon av variable stjerner, vitenskapelig nyttige observa-
sjoner av Sola, ti favoritter for prismekikkert og i dette nummer; observasjon av galakser. 
 
Artikler om objekter i Solsystemet dekker faktisk så mye som 12.6 %. I bladet har det vært artikler om 
alle planetene, Sola og smålegemene i Solsystemet, om deres fysiske egenskaper, størrelse, og ikke minst 
hvordan de kan observeres.  
 
Generelle rapporter utgjør 8.2 % og her er det blant annet artikler som omhandler utbygging på observato-
riet, TAF-turer, rapporter fra astromøter, medlemsundersøkelser og artikler om TAF (som denne du nå 
leser!).  
 
Til slutt vil jeg trekke fram temaet Portretter. Denne utgjør 5.4 % av artikkelmengden og omhandler i stor 
grad TAF-medlemmene i en serie som er kalt ”Medlemsgalleriet”. Dette gjelder 15 av de 16 artiklene, 
mens den siste er en presentasjon av Stavanger Astronomiske Forening skrevet av TAF-medlem og SAF-
medlem Eric Jensen mens han var der nede en periode. Medlemsgalleriet har enten gått på at medlemme-
ne presenterer seg selv og sin astronomi-interesse eller de blir intervjuet. Meningen med serien er at den 
blant annet skal være en spire til økt astronomi-interesse blant medlemmene.  
 
Ellers har det blant annet vært artikler som omhandler en rekke stjernebilder og deres stjerner og andre 
objekter, det har vært artikler om eksotiske stjerner, om alle typer deep-sky objekter, teleskoper og annet 
observasjonsutstyr og om fenomener i vår egen atmosfære. 
 
Corona de neste ti år 
Medlemsblad er noe vi nok kommer til å fortsette med de neste årene også. Dette fordi det er noe som 
våre medlemmer setter stor pris på og gir et godt samhold i foreningen sammen med blant annet med-
lemsmøter og observasjonskvelder. Samtidig har bladet fokus på vårt eget distrikt og våre interesser. En 
del andre foreninger på Østlandet bidrar til og samarbeider med Deep Sky Exploration (DSE) i Vestfold 
om å utgi det nærmest halvprofesjonelle bladet AstroRapport, men det er ikke naturlig for oss. TAF 
abonnerer for øvrig på AstroRapport. 
 
Databasen over artikler som har vært i Corona så langt viser at det er et svært så bredt spekter av forskjel-
lige artikler i bladet. Etter hvert blir det vanskeligere å komme på stadig nye tema å skrive om. Dette 
skyldes ikke minst at det er et fåtall forfattere som skriver mange av artiklene (jfr. figuren over). En som 
skriver mye har etter hvert en tendens til å kjøre seg fast i et spor og har vanskelig for å tenke nytt. Det vil 
derfor være svært viktig å få med nye forfatter i bladet etter hvert som kan tenke i nye baner og komme 
med mer uvanlige vinklinger.  
 
Heldigvis er jo ikke astronomi en død vitenskap, det skjer stadig nye ting på forskningsfronten både på 
det profesjonelle og mer amatørmessige plan. Bare tenk på utviklingen når det gjelder fotografering. I dag 
er det både billig og forholdsvis enkelt å ta gode astrobilder, i motsetning til da vi var avhengig av ”ana-
log” film. En annen ting er at relativt store teleskoper begynner å bli forholdsvis billige og med gode sta-
bile monteringer med GoTo er det enkelt å finne stadig nye objekter å se på og eventuelt fotografere. Så-
ledes skulle det jo bli flere som observerer og kan gi materiale og innspill til artikler til bladet.  
 
Noen har kommet med forslag om at noen numre kan være numre med en rekke artikler som går på sam-
me tema, f.eks. ekstrasolare planetutforskning og observasjoner eller astrofotografering. Dette kan jo være 
noe å tenke på. Som redaktør vil hvertfall jeg gjerne ha innspill og ideer til hvor vi skal gå med bladet. 
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Astrotur til Østerrike 2008  
Av Eric Jensen  
 

Fra 26. juli til 3. august var vi på tur igjen til Sattleggers Alpenhof i Kärnten i Østerrike for å 
utføre observasjoner med 17,5-tommers teleskopet der. Med på turen var undertegnede (Sta-
vanger Astronomiske Forening og Trondheim Astronomiske Forening), Gaute Svela og Per 
A. Amundsen (begge fra Stavanger Astronomiske Forening), samt Per sin kone Doris og un-
dertegnedes mor Astrid. 

 
Per og jeg hadde vært ved Sattleggers både i fjor og forfjor og utført vellykkede observasjoner. Turen er 
dermed nesten blitt en årlig begivenhet for oss. I tidligere år har vi sett svært mye. Denne gangen skulle 
været imidlertid vise seg å bli en utfordring. Flere av dagene var svært lovende med mye solskinn og 
varme, men dessverre vokste ofte skylagene om ettermiddagen og kvelden. Noen ganger klarnet det akku-
rat for sent – som f. eks. ved 2-3-tiden om natten. Resultatet var at vi bare fikk én klar natt. 
 
Gaute, Astrid og jeg ankom med fly til Klagenfurt. Ved flyplassen ble vi hentet av hotellets minibuss, 
som tok oss rett til Sattleggers Alpenhof. Bestilling av henting er praktisk hvis man vil ta det helt med ro 
og ikke vil finne frem selv med leiebil. Imidlertid er også det enkelt og praktisk hvis utflukter på dagtid 
ønskes. Per og Doris ankom hotellet med bil fra Tyskland, så vi hadde mulighet til å ta dagsturer. 
 

 
 
Hotellet Sattleggers Alpenhof. Observatoriet drives av hotellet. 
 
Det var mange solfylte, varme dager og rikelig med anledning til å gå turer av vilkårlig lengde. Å komme 
opp til 2000 m.o.h. er ingen sak – hotellet ligger ved 1750m. Turstiene begynner rett bak hotellbygget og 
er godt merket. På klare dager kan man se svært langt, spesielt hvis man er villig til å gå litt. Man kan se 
fjellkjede etter fjellkjede lenger og lenger utover, med dalsøkk imellom. Stedet er også populært for para-
gliding og hanggliding. Gjester kan bestille tandem-tur med hangglider hvis det ønskes. 
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På dager med bra vær er det vanlig å se mange paraglidere og hangglidere. 
 
Det var flere besøkende amatørastronomer fra Tyskland og Italia til stede. Noen av dem hadde vi truffet 
året før. Det er tydelig at Sattleggers har noen trofaste kunder. De fleste av astronomene hadde medbrakte 
teleskop. Det var et par 14 til 15-tommers dobsonteleskop, en 8-tommers SCT samt noen mindre kikker-
ter til stede da vi var der. Alle som var kommet for astronomiens skyld så håpefullt opp på himmelen og 
kastet blikk på hygrometeret ved dagtid. Det kunne gjerne se lovende ut, men endret seg ofte i negativ 
retning mot kvelden. 

 
 
Amatørastronomer som håper på bra vær. 
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En av dagene dro vi til et system av dryppsteinshuler utenfor byen Eisenkapell, som ligger ca. halvannen 
times kjøretur fra Sattleggers. Derfra ble vi transportert med buss til hulene. En turistguide førte oss gjen-
nom dem. Vi så fantastiske fasonger av utfelt kalk som hadde bygget seg opp over millioner av år. Ikke 
bare kjegleformer – Men store, kompliserte fasonger som lignet templer. Først og fremst omfanget var 
inntrykksfullt. Det var ikke bare isolerte dryppsteiner her og der; hele kamre var fylt av utfellingene. Lys-
kastere gjorde det mulig å se. Det eneste minuset var at de til en viss grad hadde forsøkt å lage et ”show” 
ut av hulene. Ved ett sted blinket lysene i takt med orgelmusikk av Bach (!), noe som gjorde det vanskelig 
å se på detaljer over lengre tid. Naturen er imponerende nok i seg selv og trenger ikke slike effekter. 
 
Den andre utflukten under vårt opphold i Østerrike var en tur til planetariet i Judenburg, hvor Per, Doris 
og Gaute dro. De fikk omvisning av en representant for dette planetariet. Han hadde nylig besøkt et tilsva-
rende planetarium i Sandnes i forbindelse med innvielsen av dette. Det er et meget moderne planetarium 
som viser stjerner skarpt og veldefinert, og som dessuten har mange presentasjonsmuligheter. Planetariet i 
Judenburg skal være det høyeste planetariet i verden. Det er i toppen av et 40 m høyt, og 500 år gammelt, 
bytårn.  
 
Den etterlengtede klare natten kom til slutt, med en grensemagnitude i overkant av 6. Vi ville først og 
fremst få med oss de sydlige objektene i Skorpionen og Skytten, som gikk ned tidligst og som vi ikke ser 
bra fra Norge. Disse stjernebildene ligger nær Melkeveiens sentrum og er rike på lyssterke objekter. M4 i 
Skorpionen var en stor, utstrakt kulehop av lav intensitet og sentral konsentrasjon, men med mange godt 
oppløste svake stjerner. M8, Lagunetåken i Skytten var stor og utblåst med middels til høy overflateinten-
sitet, men med tydelig støvbånd som delte tåken. Den inneholdt også en hop med flere lyse stjerner. M17, 
Svanetåken, var kanskje mest imponerende. Tåken hadde veldig tydelige strukturer og meget høy overfla-
telysstyrke. Fasongen lignet klart en svane. Vi observerte også nordlige objekter høyere opp på himmelen, 
deriblant M51. Denne vekselvirkende spiralgalaksen tar seg svært godt ut under mørk himmel og med 
stor kikkert. Armene var lette å se og følge rundt. Galaksen kombinerer den klare strukturen med subtili-
tet. Den gir visuelt et tåkeaktig inntrykk som til en viss grad mangler på bilder. NGC 5907 i Draco var en 
utstrakt kantspiralgalakse som viste en tydelig støvsky i lengderetningen. 

 
 
 
17,5-tommeren og undertegnede. 
 
Med tanke på mengden av observasjoner 
gjennomført var ikke årets besøk like vel-
lykket som de foregående årene, men vi vil 
nok komme tilbake igjen. Sattleggers Al-
penhof er et komfortabelt, uformelt og 
dessuten barnevennlig hotell som jeg anbe-
faler et besøk til. Teleskopet er stort og 
himmelen stjernerik – I alle fall når skyene 
forsvinner! 
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Spektakulært lysglimt 8. november 
av Pål Lein 
 
Lørdag kveld 8. november, holdt jeg på hjemme på verandaen i Buvika, på nordsida, med foto av M81, da 
jeg med ett ble vár et kraftig lysspor i øst. Objektet beveget seg raskt fra sør, og forsvinner under horison-
ten på en 45 grader vinkel (horisont for meg i den retningen er Granåsen), og det etterlater seg en hale, 
som et voldsomt gnistregn. 
 
I de årene jeg har vært ute og sett på himmelobjekter, er nok dette det kraftigste jeg har sett. Jeg blir gans-
ke paralysert, glemmer hele fotograferingen av M81, og står ganske fjetret og bare ser mot horisonten, der 
objektet forsvant. Tid og sted blir ganske uvesentlig, du bare suger inn inntrykket av det du nettopp har 
sett. 
  
Plutselig blusser det opp et kraftig lysglimt over åsen der lyshalen forsvant. Lyset er blå-grønt-hvitt, og 
det er så kraftig at jeg kvepper til. Jeg stormer inn på stua til kona, og opphisset forteller at jeg har sett noe 
fantastisk. 
 
Hva gjør man i en slik situasjon: 
Ringer til en Astrokompis i Oslo (lang fartstid, og han kan jeg ringe til på alle døgnets tider), og spør hva 
han mener. Ring flytårnet på Værnes er rådet jeg får. Der får jeg vite at det er flere som har vært ute i 
samme ærend som meg, blant annet en kar fra Steinkjer som har observert noe lignende. 
  
Klarer etterhvert å få dette i bakgrunnen, og konsentrere meg om fotograferingen av M81. Det er vanske-
lige forhold, objektet hopper inn og ut av fokus. Klarer etterhvert å få til et slags resultat, og vedlegger 
et bilde av kveldens innsats av både M81 og M82. 
 

  
Utstyr: WO Megrez 90 mm med 0.8 FF, Skywatcher HEQ5 Pro Montering, Meade DSI III Pro, Envisage 
og CS3 Programvare. 58 takes a 15 sek. Ufiltrert. Urolig Atmosfære. 
  
Søndag sender jeg en mail til TAF, og spør om noen har sett noe lignende. 2 minutter etter mailen ble 
sendt, finner kona en artikkel om en meteor som har falt ned nær Kiruna, i Nord-Sverige. OG!! det er 
langt fra Trondheim!! 
 
Fra Odd Trandem: 
Jeg så en også meteor lørdag mens jeg satt i Nerskogen (sydøst for Trondheim, rett øst for Trollheimen)  
og kikket på østhimmelen. Klokka var sånn rundt 11 på kvelden. Først så jeg ett stjerneskudd som lagde 
en lang lyshale, den kom østfra og hadde kurs vestover. Lyshalen døde ut  etter et par sekunder. 10 minut-
ter etterpå så jeg noe langt større og kraftigere, rødfarget, og som brukte 2-3 sekunder på å passere halve 
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himmelen, fra øst mot vest. I god avstand fra der den skulle ha gått ut av synsfeltet mitt sluknet den plut-
selig, uten noe lysende spor etter seg.  
 
Tilføyelse fra redaktør: 
I følge media ble ildkula observert av mange fra Trøndelag og nordover. Hovedredningssentralen i Nord-
Norge fikk blant annet inn flere observasjoner av lysglimtet. Også politiet i Helgeland fikk meldinger om 
et kraftig lysglimt over Mo sentrum. 
 
Den Nord-Svenske avisen Kuriren har mer om fenomenet: 
 (http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=4338300 ). I følge deres kilder må meteoren ha 
slått ned i nærheten av Sitasjaure et par mil nordvest for et sted som heter Ritsem. Lysglimtet var så sterkt 
som en sveiseflamme og ble etterfulgt av et kraftig smell og buldring. Glimtet var synlig over de nord-
vestre delene av Norrbotten og ble sett blant annet i Arjeplog, Arvidsjaur og Jokkmokkområdet. Avisen 
nevner også observasjoner fra Mo i Rana og Bodø. Også romfartsorganisasjonen ESA så fenomenet og 
bekreftet at det var en meteor. 
 
Ingemar Grahn like ved Jokkmokk så et lys komme farende over himmelen ved 23-tiden lørdag. Det ble 
lyst som om dagen og han og hans morfar gikk ut. Himmelen i nord var opplyst av en blåhvit flamme og 
det varte en halvtime! Så hørte de et smell som av dynamitt etterfulgt av buldring i ett minutt. Noen ar-
beidere i kobbergruva i Aitik trodde det hadde gått et ras, mens beboere i Kiruna så både lys og røyk et-
terfulgt av et kraftig smell.  
 
Johan Warell, astronom ved Uppsala universitet, forteller om en tilsvarende historie fra Afrika, der ble det 
funnet en meteoritt en uke etter nedslaget. Han mener at det meste av meteoritten nok fordampet under 
nedslaget, men at et krater på noen meter kanskje kan finnes.  
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Tunguska juli 1908 
Av Theodor Abrahamsen, Hamar og Omegn Astronomiforening 
 
Bladet "Astronomi" for oktober 2008 har en lang artikkel om det som skjedde over Tunguska i Sibir for et 
hundre år siden i juli 1908. Det er altså hundre år siden dette fenomenet inntraff og enda i dag kan ingen 
forklare med sikkerhet hva det var som la et veldig område i Sibir fullstendig flatt og hvordan lysfenome-
net skapte uro over store deler av den nordlige halvkule. 
 
Merkelig nok ble det ikke foretatt noen vitenskapelige tokt til nedslagsfeltet før det var gått nesten 20 år 
etter eksplosjonen. Det er antagelig to hovedgrunner til at ekspedisjoner ble utsatt så lenge. Etter den ja-
pansk-russiske krigen i 1905 var det oppstått kompliserte politiske forhold med stor pengemangel og sam-
tidig befant episenteret for eksplosjonen seg i et ubefolket og ytterst utilgjengelig område av Sibir. Samti-
dig var myndigheter naturligvis ikke klar over at det her skjedde noe ganske enestående i menneskehetens 
nyere historie. For eksempel, hvis dette hadde skjedd over Oslo-området ville hele Oslo by og Akershus 
fylke ha forsvunnet fra jordens overflate. Ved en tilfeldighet falt himmellegemet over et av de stedene på 
jorden hvor den kunne gjøre minst skade. Vitenskapsmenn verden over regnet vel med at når man en gang 
kom til episenteret ville man bare finne et veldig krater med rester av en meteoritt eller en asteroide. 
 
Da den første vitenskapelige ekspedisjonen endelig klarte å ta seg frem til episenteret fikk den seg en 

overraskelse. Året var nå 1927 og det var altså 20 
år etter begivenheten. Skogen var flatklemt over et 
veldig område og på en forunderlig måte. I midten 
sto stammer av trær uten grener eller bark mens 
skogen omkring lå flat i en vifteform eller 
sommerfugl fasong og det over et enormt område. 
Og så har man ikke kunnet finne det minste tegn på 
noen meteoritt eller annet himmellegeme. 
 
Det som forundrer meg er at den lange artikkelen i 
"Astronomi" ikke tar med en teori som ble fremsatt 
av en sovjetisk fysiker for om lag 20 år siden. 
Denne teorien virker fornuftig på meg og kan i alle 
fall forklare hvorfor skogen er flatklemt på en for-

underlig måte og at det ikke finnes tegn eller rester av noe himmellegeme.  
 
Teorien er følgende (så vidt jeg husker den): Hvis en meteor kommer inn over et område med en meget 
liten vinkel til det horisontale, vil den bare sneie jordoverflaten omtrent som hvis vi kaster en flat stein 
flatt bortover vannet. Lufttrykket under steinen vil gjøre at selve steinen ikke treffer vannet. Vannet for-
styrres av trykket, mens steinen blir slynget videre bortover vannet. Teorien er altså at denne svære mete-
oritten satte opp et veldig lufttrykk som la skogen flat over et enormt område, mens selve himmellegemet 
ikke falt ned. Det ble slynget videre og har antagelig falt ned et sted i Nordishavet ved munningen av el-
ven Jenisei eller ved Novaja Zemlja. Meteoritten ligger altså et sted i havet og rester vil aldri finnes ver-
ken ved Tunguska eller noe annet sted. 
 
Det problem som likevel gjenstår er naturligvis at selv om disse nordområdene er meget tynt befolket så 
finnes det noen få mennesker der og ingen har sett noe legeme, bare et svært lys. På den annen side kan 
hevdes at det gikk 20 år og mer etter fenomenet og ingen øyenvitner er forsøkt kontaktet i alle disse årene.  
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Nyheter 

Jorden bombarderes med kosmiske stråler fra mystisk kilde 
Kilde: www.astro.uio.no 
Et ukjent og helt usynlig objekt ikke altfor langt fra Solsystemet bombarderer jordkloden med energirike 
partikler. Kanskje består objektet av såkalt mørk materie. Oppdagelsen er stor og forbløffende. Dette er 
dessuten den første enkeltkilde for slike partikler som er funnet i Melkeveien. 
 
Kosmisk stråling er partikler som beveger seg i nær lysets 
hastighet og dermed med stor energi, gjennom 
verdensrommet. De har blitt slynget utover av voldsomme 
eksplosjoner, som for eksempel oppstår når meget tunge 
stjerner dør. Stadig treffer slike partikler Jordens atmo-
sfære og forårsaker skurer av partikler som farer nedover  
mot bakken. Partiklene er protoner, atomkjerner og en del 
elektroner og fotoner.  
 
Til tross for sin til dels ekstreme energi er partiklene 
vanskelige å studere. En amerikansk forskergruppe har 
brukt høytflygende ballonger til å studere fenomenet fra 
Antarktis.  NASA-apparatet ATIC som ble benyttet var 
forventet å finne protoner og atomkjerner, men fant noe 
uventet: Elektroner med høy energi.  
 
I alt ble det funnet 70 flere elektroner med høy energi (300 – 800 GeV (giga elektronvolt), en energienhet 
som benyttes for partikler på atomnivå) enn det som kunne forventes. I forhold til det totale antallet par-
tikler som ble registrert var dette beskjedent, men energien og egenskapene avslørte likevel at noe spesielt 
foregikk. Det kan sammenlignes med å stå ved en vei og se på at et par tusen biler passerer. Hvis 70 av 
disse er Lamborghinier, ville man begynne å stusse!  
 
Hvor kan partiklene komme fra?  Kilden må være relativt nær oss, maksimalt omkring 3.000 lysår unna.  
Årsaken er at elektroner med høy energi mister fart på sin ferd gjennom Melkeveien. Etter å ha tilbakelagt 
noen få tusen lysår er det ikke lenger så mye futt igjen i de engang så energirike elektronene.  Noen med-
lemmer av forskningsgruppen tror at kilden kan være mindre enn 1.000 lysår fra oss. Til sammenligning 
er Melkeveien 100.000 lysår bred.  
 
Dessverre er det ikke mulig å finne ut hvilket punkt på himmelen elektronene strømmer til oss fra. Årsa-
ken er delvis at observasjonene er gjort fra ballonger som blir kastet hit og dit av høyhastighetsvindene i 
den øvre delen av atmosfæren og delvis at elektronene får sine baner endret av magnetiske krefter i Mel-
keveien.  
 
Hva kan så kilden være?  De minst eksotiske forklaringene er en pulsar, mikrokvasar eller et sort hull. 
Alle disse fenomenene kan akselerere elektroner til enorme energier.  Slike fenomener kan skjule seg i 
vårt kosmiske nabolag, men romobservatoriet Fermi som NASA nylig sendte opp i rommet kan etter 
hvert oppdage dem.  
 
En annen og mer fascinerende mulighet er mørk materie. Det aller meste av Universet er i en for oss 
ukjent form – som mørk (ukjent) materie eller mørk energi. Vi vet veldig lite om hva dette egentlig kan 
være, men det finnes en del teorier som prøver å forklare den mørke materien. De såkalte Kaluza-Klein-
teoriene forsøker å knytte tyngdekraften til andre grunnleggende krefter ved hjelp av ekstra dimensjoner.  
Vi er vant til å leve i et tredimensjonalt rom og forholder oss daglig til lengder, høyder og bredder. Astro-
nomene må i tillegg hanskes med tiden som en fjerde dimensjon på grunn av de ekstreme avstandene i 
rommet.  
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Teoriene sier at det kan være så mye som åtte ekstra dimensjoner vevd inn i rommet rundt oss. En popu-
lær forklaring på den mørke materien sier at partikler av mørk materie eksisterer i disse ekstra dimensjo-
nene. Vi føler tilstedeværelsen via tyngdekreftene, men kan ikke merke partiklene på noen annen måte.  
 
Denne teorien er fortsatt ikke bevist, og hvordan skulle dette kunne produsere kosmisk stråling?  Kaluza-
Klein-partikler har mange merkelige egenskaper, deriblant at de er sine egne antipartikler.  Når to slike 
partikler kolliderer, utsletter de hverandre og lager en skur av energirike protoner og elektroner. Elektro-
nene forsvinner imidlertid ikke i de skjulte dimensjonene og kan merkes i vår verden.  
 
Observasjonene som nå er gjort kan forklares med at det finnes en sky av mørk materie i nabolaget vårt. 
Kaluza-Klein-teoriene sier at det skal finnes en partikkel med masse omkring 620 GeV.  Når denne par-
tikkelen utslettes vil det dannes elektroner med de energiene som er observert.  
 
På grunn av egenskapene til mørk materie blir det imidlertid ikke lett å teste denne forklaringen, men man 
kan søke etter andre spor av slik utslettelse, for eksempel gammastråler. Fermi-observatoriet som nå skal 
undersøke verdensrommet kan hjelpe til med dette.  
 
Uansett hva forklaringen på denne store og viktige oppdagelsen er, vil den være meget fascinerende!  
 

Eivind Wahl 
Mars’ atmosfære forsvinner med solvinden 
Kilde: forskning.no 
Den tynne atmosfæren på Mars blir revet i stykker av sola. Solvinden drar med seg store bobler av atmo-
sfæren ut i rommet. 
 
Atmosfæren på Mars består hovedsakelig av karbondioksid og små mengder oksygen og nitrogen. Jor-
dens atmosfære inneholder mest nitrogen og oksygen. Atmosfæren på krigsgudens planet er svært tynn. 
På bakken er lufttrykket bare rundt én prosent av lufttrykket på jorda.  Under slike forhold koker all væs-
ke voldsomt og fordamper med én gang og derfor finnes det ikke flytende vann på overflaten av Mars i 
dag.  Forskerne regner likevel med at atmosfæren har vært omtrent like tykk som jordas atmosfære. For 
rundt to milliarder år siden var kanskje så mye som en tredjedel av vår røde naboplanet dekket av vann.   
 
Hvorfor og hvordan har atmosfæren på Mars forsvunnet?  Forskerne har spekulert på om sammenstøtet 
med en stor asteroide fjernet det meste av atmosfæren på én gang, eller kanskje ble atmosfæren sakte men 
sikkert dratt bort av solvinden, strømmen av ladde partikler som sola hele tiden sender ut i rommet. 
 
Nå viser nye målinger foretatt med romsonden Mars Global Surveyor at atmosfæren kanskje har forsvun-
net gjennom en prosess som verken er svært rask eller tar veldig lang tid.  Forskerne har lenge trodd at de 
lokale magnetfeltene på Mars beskytter atmosfæren mot solvinden.  
 
Mars har ikke et sterkt magnetfelt som ligger som en boble rundt planeten.  Isteden har vår røde nabopla-
net flere lokale magnetfelt som skyldes områder med magnetiske mineraler på og like under overflaten.  
De lager paraplyformete magnetfelt som dekker rundt 40 prosent av planeten, for det meste på den sørlige 
halvkule. 
 
Under visse forhold forbinder de paraplyformete magnetfeltene seg med solvinden. Dette skaper en mag-
netisk kapsel med ionisert gass (plasmoide), som kan være på mer enn tusen kilometer i diameter.  Det 
enorme trykket fra solvinden fører så gassboblen bort fra atmosfæren og langt ut i rommet.  Forskerne er 
ikke sikre på hvor ofte plasmoidene oppstår eller hvor mye av atmosfæren de stjeler. 
 
For å forstå de dynamiske prosessene som danner plasmoidene, trengs det flere målinger av både elektro-
ner, ioner og nøytrale atomer i Mars’ atmosfære. Disse må gjøres på ulike høyder og til ulike tider på da-
gen. 
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Håpet er nå at NASAs nye sonde, Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN), skal hjelpe fors-
kerne med å løse mysteriet om atmosfæren på Mars. MAVEN skal spesifikt studere erosjonen av atmo-
sfæren på vår røde naboplanet. Sonden skal etter planen skytes opp i 2013. 
 

Eivind Wahl 
 
Sjokkbølger i støv genererer planet-ingredienser 
Kilde: www.astronomy.com 
Nye funn antyder at samme type sjokkbølger som 
overlydsfly genererer på jorden, er ansvarlig for å 
produsere stoffet som planeter i hele universet er 
bygd opp av. 
 
Nye observasjoner fra NASAs Spitzer Space Tele-
scope antyder at sjokkbølger rundt støvete, unge 
stjerner kan lage råmaterialene til planeter.   Bevise-
ne kommer i form av ørsmå krystaller.  Spitzer opp-
daget silikakrystaller (mineralet kvarts er silika) 
rundt unge stjerner som nettopp har begynt å forme 
planeter.  Silikakrystallene er kristobalitt og tridy-
mitt er kjent fra kometer, meteoritter og vulkanske 
strømmer på Jorden. Bildet viser silikakrystaller 
funnet i støvskiver rundt stjerner. 
 
Astronomene visste fra før at krystallinske støvpartikler klumper seg sammen og danner større partikler 
som til slutt danner planeter, men de ble overrasket over å finne kristobalitt og tridymitt.  Disse krystall-
partiklene krever voldsom varmeutvikling som for eksempel sjokkbølger for å kunne dannes.  
 
”Ved å studere disse stjernesystemene kan vi lære om starten til våre egne planeter for 4,6 milliarder år 
siden,” sier William Forrest fra University of Rochester, New York.  ”Spitzer har gitt oss bedre oversikt 
over hvordan råmaterialer til planeter formes veldig tidlig.” 
 
Planeter fødes i roterende, pannekakeaktige skiver av støv og gass rundt unge stjerner.  De begynner som 
støvkorn som svømmer rundt i støvet og gassen.  Etter hvert som mer og mer masse akkumuleres rundt 
dette initielle kornet, dannes sakte men sikkert planeter.  I løpet av de tidlige stadier av planetdannelse 
krystalliserer støvet seg og klumper seg sammen mens støvskiven flater ut.  Dette skjer i de første millio-
ner år i en stjernes liv. 
 
Da Forrest med kolleger brukte Spitzer for å undersøke fem unge planetdannende skiver rundt 400 lysår 
unna, oppdaget de signaturen til silika.  Silika dannes av silisium og oksygen og er hovedingrediensen i 
glass.  Når silika smeltes og avkjøles igjen kan det dannes lange, heksagonale kvartskrystaller.  Ved enda 
høyere temperaturer kan man få liknende krystaller som de vi kan finne rundt vulkaner.  Kristobalitt og 
tridymitt er slike høytemperaturkrystaller. Disse krystallene krever 949 o C for å dannes, men unge pla-
netdannende skiver ligger mellom -173 og 727 o C, altså for kaldt til å danne disse krystallene.  Siden 
krystallene trenger oppvarming etterfulgt av rask nedkjøling for å dannes, tror forskerne at sjokkbølger er 
forklaringen. 
 
Noen teoretikere mener sjokkbølger eller trykkbølger med overlydshastighet oppstår i planetdannende 
skiver når gass-skyer kolliderer.   
 
Lokale bevis fra vårt eget solsystem bekrefter disse funnene.  Man tror at kuleformet grus funnet i meteo-
ritter på Jorden ble krystallisert av sjokkbølger i vårt solsystem. I tillegg fant NASAs Stardust-program 
mineralet tridymitt i kometen Wild 2. 

Eivind Wahl 
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Den mystiske stjernen epsilon Aurigae 
Av Per-Jonny Bremseth, TAF 
 
Epsilon Aurigae er en merkelig formørkelsesvariabel stjerne med ekstrem lang periode og 
varighet av formørkelsen. I 2009 starter en formørkelse som varer i nesten to år. 
  
Denne formørkelsesvariable stjernen, som også 
kalles blant annet "Al Anz", ligger bare 3 grader 
sørvest for den meget lyse og kjente stjernen 
Capella og danner en spiss trekant med stjernene 
eta og zeta Aurigae. Stjernen sees godt med 
blotte øye da lystyrken vanligvis ligger på 
størrelse 2.9. Spektraltypen er F0. Avstanden er 
noe usikker, men oppgis ofte til 2000 lysår. 
 
 
Kart som viser posisjonen til Epsilon Aurigae i 
stjernebildet Kusken (Auriga). Birger Andresen, 
SkyMap Pro 6. 
 
 
 
Epsilon Aurigae er en merkelig stjerne på mange måter. Den har den lengste formørkelsesperioden som er 
observert, nemlig 27.1 år og selve formørkelsesforløpet varer knappe to år! Hvilket objekt formørker den 
synlige stjernen? 
 
Astronomene har studert stjernen i over 150 år, men skjønner til dags dato ikke sikkert hvilken mekanis-
me som forårsaker formør-
kelsene. Før i tiden trodde 
man at en kjempestjerne 
dekket for den synlige F0-
stjernen, men med en 
formørkelsesvarighet på to 
år, kan dette logisk sett 
være usannsynlig. 
 
For å gjøre problemene 
enda større: Lystyrken til 
stjernen svekkes fra det 
normale 2.9 mag. til 3.8 
mag., men midt i for-
mørkelsen registreres et lite 
oppbluss i lystyrke jfr. figu-
ren til høyre. Dette har 
mildt sagt skapt hodebry 
hos astronomene. 
 

 
 
 
 
Lyskurve og mekanisme for lysvariasjonen for Epsilon Aurigae. Figuren er lastet ned fra internett på 
http://www.hposoft.com/Astro/PEP/PEP%20Images/eaursys.gif 
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Den nåværende teori på formørkningene er at stjernen blir dekket av en stor "selvstendig" og tett støvring 
som har form som en smultring. Inne i hullet har astronomene påvist ett par 
binære stjerner. Ringen ligger nesten med kanten mot oss, så hullet forklarer det før omtalte oppblusset 
midt i formørkelsen og de binære stjernene holder ringen ved like og på plass. 
  
Under forrige formørkelse, 1982-1984, ble det satt i gang en kampanje blant astronomer og amatører for 
virkelig å avsløre stjernens mystiske oppførsel. Observasjoner og lyskurver ble bearbeidet og tydet meget 
grundig uten å komme frem til en sikker konklusjon. Vi er fremdeles like uvitende om hva som egentlig 
skjer omkring Epsilon Aurigae.  
 

 
 

Forfatterens egne observasjoner fra forrige formørkelse fra 1982 til 1984.Tallene nederst er Juliansk 
Dag (JD) som gjerne brukes for variable stjerner fordi differansen mellom to tidspunkter direkte angir 
antall dager.  
 
En ny kampanje vil vel bli gjort grundig igjen når den neste formørkelsen starter til våren 2009! 

__________________________ 
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Observasjon av galakser 
Av Eric Jensen 
 

Galakser er den objekttypen som forekommer hyppigst i generelle kataloger. De fleste Mes-
sier og NGC-objekter er galakser. Samtidig stiller de større krav til mørk himmel og lyssam-
ling enn åpne hoper og visse emisjonståker. De er oftest diffuse og mange har lav overflatelys-
styrke. Man kan heller ikke benytte linjefilter som UHC og OIII for å øke synligheten, etter-
som galakser stråler ut et kontinuerlig spektrum. Men under mørk himmel, langt nok unna 
bylys og med 8 til 10 tommers teleskop (eller mer) er det mye å se. De viser da stor variasjon i 
lysfordeling og form.  

 
Noe av det fascinerende med galakseobservasjon er vissheten om hva du ser - den ufattelige avstanden og 
størrelsen. Når en galakse observeres ser man kanskje et på et objekt på størrelse med hele Melkeveien. 
Dette skiller denne objekttypen fra for eksempel åpne hoper, kulehoper og emisjonståker, som man i all 
hovedsak observerer innenfor eller i nærheten av Melkeveien. 
 
Galakser forekommer i forskjellige typer - Deriblant spiraler, elliptiske, irregulære og dverggalakser. 
Strukturen forteller noe om alderen og prosesser som de har gjennomgått i sin levetid. De største galakse-
ne finner vi blant de elliptiske, som består av gamle rødlige stjerner og ikke har mange stjernedannel-
sesområder. Spiralgalakser har områder med emisjonståker og nyere stjerner i spiralarmene, mens de eld-
re stjernene forekommer inn mot kjernen. Noen irregulære galakser bærer preg av å ha vekselvirket med 
andre galakser som de har passert i fortiden. Slike vekselvirkninger kan medføre intens dannelse av nye 
stjerner ved at interstellar gass komprimeres under forbipasseringen. For de flate spiralgalaksene avheng-
er utseendet kraftig av hvorvidt man ser rett på skiven, fra kanten eller et sted i mellom. Ofte er støvskyer 
innblandet. Inntrykket man får av galakser er gjerne subtilt. De er tåkeaktige og avtar mer eller mindre 
gradvis i lysstyrke ut mot himmelbakgrunnen. De viser imidlertid store forskjeller i lysfordeling og inten-
sitet. Noen har veldig kompakte, lyse kjerner som nesten er punktformige ("stellare") mens andres kjerner 
er brede og utblåste. Utstrakte haloer rundt de lysere delene kan forekomme og er tydeligere jo mørkere 
himmelen er. Synsinntrykket er avhengig både av typen galakse som observeres samt variasjoner innad i 
samme type. Den samme galaksen kan også se veldig forskjellig ut under forskjellige observasjonsfor-
hold. Det lønner seg å planlegge observasjonene på forhånd slik at man unngår å forsøke seg på galakser 
som er for svake og dermed kaster bort observasjonstid. 
 
Messier-katalogen er enklest å begynne med når man er ute etter å se lyssterke galakser som ikke krever 
så stor kikkert eller veldig mørk himmel. Mange av disse har ganske lyse kjerneområder som står ut bra 
fra bakgrunnen. Eksempler på slike er M81 i Ursa Major, og M65 og M66 i Leo. Større teleskop og mørk 
himmel vil vise detaljer i mange Messier-galakser. I den avlange M82 i Ursa Major er kontrasten så ut-
preget at selv moderate teleskop og himmelforhold vil vise støvskyen som synes å dele den på tvers. M64, 
"Black Eye"-galaksen i Coma Berenices, er utblåst og har en veldig lys kjerne. Rett ved denne kjernen er 
et krummet støvbånd som gjør at det ser ut som om galaksen slutter brått her, for så å fortsette igjen med 
lavere intensitet på motsatt side av båndet. M94 i Canes Venatici har både en kontrastrik del og en diffus 
del. I og nær midten har M94 svært høy overflatelysstyrke. I 10-tommers teleskop og oppover vil høy for-
størrelse vise en spiral- eller ringlignende struktur rundt den intense kjernen. Rundt den lyse delen er en 
utstrakt, strukturløs halo som er mye større og av lavere intensitet. Fabelaktige M51 i Canes Venatici vi-
ser den tydeligste spiralstrukturen blant galaksene når himmelen er mørk. 8 til 10-tommere viser da tyde-
lig ringlignende ujevnheter i lysstyrke som åpenbart utgjør spiralstrukturen. I 14 til 18-tommere blir spir-
alarmene lette å følge rundt fra sentrum og utover. To andre Messier-galakser som viser tydelig nok spi-
ralstruktur, men som stiller større krav til mørk himmel for å vise dem, er M33 i Triangulum og M101 i 
Ursa Major. I større teleskop er det mulig å se flere lyse klumper i armene til M101. Dette er emisjonstå-
ker. De to sistnevnte galaksene har ikke intense kjerner og er diffuse og utblåste. Sidesyn hjelper, det vil 
si at man ser litt til siden for objektet som iakttas. Denne teknikken benytter seg av det faktum at stavcel-
lene i øyet er mer lysfølsomme enn tappene som registrerer farger, og at det er en større tetthet av staver 
et stykke vekk fra sentrum på netthinnen. Alle Messier-objektene kan sees i små teleskop, men jeg har til 
stadighet nevnt "større teleskop". Teleskopstørrelsen bestemmer i stor grad hvorvidt man bare ser en ga-
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lakse, eller ser detaljer i den. Videre vil økende kikkertstørrelse kunne vise en økende mengde av galak-
ser. Er teleskopet stort nok til å vise galakser ned mot magnitude 14 og forbi, blir et svært antall tilgjenge-
lig. Det bemerkes imidlertid at hvorvidt en galakse er enkel eller vanskelig å se ikke bare avhenger av 
total lysstyrke, men også i stor grad av overflateintensiteten. Resten av artikkelen inneholder i hovedsak 
beskrivelser fra observasjoner som undertegnede har gjort med større teleskop (15 tommer og mer) under 
mørk himmel (grensemagnitude 6 og bedre). I slike tilfeller blir observasjon av galakser en rik opplevelse 
som utgjør en egen sjanger innenfor deep-sky observasjon. 
 

 
 
Black Eye"-galaksen M64 med sitt karakteristiske støvbånd. 
 
NGC (New General Catalog) - katalogen er den mest "besøkte" listen av objekter blant amatører utenom 
Messier-katalogen. Med få unntak har Messier-objekter også et NGC-nummer. Det er noe under 8000 
objekter i NGC-katalogen. Fra Norge kommer over halvparten av dem såpass høyt over horisonten at det 
er poeng i å se på dem. Siden de fleste av disse er galakser, begynner galakseobservasjon nå å bli en po-
tensielt omfattende affære. Galaksene varierer fra å være så lyssterke at de nesten kunne hatt et Messier-
nummer, til å være svake lysninger som bare anes. Mange av dem opptrer i ansamlinger som gjør at flere 
sees samtidig i lave og moderate forstørrelser. Dette er ikke tilfeldig, siden tyngdekraften holder dem 
sammen i hoper. Når man fordyper seg i observasjoner av NGC-galaksene får man et inntrykk av om-
fanget og variasjonen. Det blir alvorlig moro for dem som har denne interessen. Overraskelser kan dukke 
opp underveis der man går fra galakse til galakse plottet på kartet - Eksempelvis kom undertegnede en 
gang over to tynne kantspiraler synlige i samme synsfelt ved 70x forstørrelse i en 10-tommer. Disse viste 
seg å være NGC 4631 og NGC 4656/57 i Canes Venatici. 4631 hadde høy overflatelysstyrke og den and-
re var svakere. Utseende til de fleste galaksene har en eller annen form for elliptisk struktur, uavhengig av 
om de faktisk er av den elliptiske sorten. Projeksjonen av sirkulære spiralgalakser vil jo være ellipser av 
varierende eksentrisitet avhengig av vinkelen som de sees fra. Men det er en del sært å se der oppe - ek-
sempelvis NGC 4449 i Canes Venatici. Dette er en irregulær galakse som kan minne om en peanøtt i 
form, og har 3 - 4 lysere områder. Dens lyseste parti kan synes å være separert fra hoveddelen av et mørkt 
område. Et galaksepar som kanskje bør være mer kjent blant observatører er det vekselvirkende paret 
NGC 4485 og 4490, også i Canes Venatici. 4490 er lyssterk og avlang og kan under gode forhold sees å 
krumme nedover mot den mye svakere 4485. Dette paret demonstrerer visuelt tyngdekraftens vekselvirk-
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ning mellom massive objekter. Et annet tett par er "De Siamesiske Tvillingene"; NGC 4567 og 4568 i 
Virgo. Men de er ikke vekselvirkende. Den ene ligger tilfeldigvis nær siktlinjen til den andre. De danner 
sammen en V-form med en vinkel på ca. 30 grader. To "stjerne"-objekter blant NGC-galaksene er kant-
spiralene NGC 4565 i Coma Berenices og NGC 891 i Andromeda. Disse er kjent for å vise tydelig støv-
sky. Især støvskyen til 4565 er lett fordi den går forbi en lyssterk kjerne, noe som øker kontrasten. Galak-
sen er lang og tynn, og kjerneområdet buler ut på den ene siden. NGC 891 har lavere overflatelysstyrke 
og ikke en utpreget kjerne. Den har imidlertid stor utstrekning og støvskyen kan følges langt langs hoved-
aksen. I en 18-tommer er støvskyen blitt sett som ujevn ved 150x. 
 

 
 
NGC 4567 og 4568, "De siamesiske tvillinger" i Virgo. Den ene galaksen ligger bak den andre. 
 
Observasjoner av galaksehoper er mer tidkrevende enn å se på enkeltobjekter, i alle fall hvis man vil iakt-
ta og loggføre hver enkelt galakse. Dette kan bli en helaftens aktivitet. Erfaringsmessig er det ikke nød-
vendig bestemme seg på forhånd for hver enkelt galakse som skal observeres når de er del av en hop, eller 
befinner seg nær hverandre på kartet. Det er like greit å bare gå fra den ene til den andre i henhold til det 
kartet man bruker. Skulle galaksen vise seg å være for svak til å sees, er det bare å gå til den neste i nær-
heten; man har ikke brukt mye tid på å lete den opp når de sterkeste medlemmene av hopen først er fun-
net. Hvis GOTO brukes trenger man formodentlig ikke å lete i det hele tatt. Den mest lyssterke og enkles-
te tette ansamlingen av galakser å observere er Virgo-hopen. Den inneholder flere sterke Messier-
galakser, samt hauger av NGC-galakser og strekker seg over flere grader på himmelen. Det visuelle kjer-
neområdet av hopen er en ansamling som inkluderer de elliptiske galaksene M84 og M86, som er lysster-
ke dotter uten struktur. Sammen med to NGC-galakser danner de et arrangement som minner om en Mer-
cedes-stjerne, eller et ansikt. I dette området kan man se 7 til 8 galakser i samme synsfelt ved lav forstør-
relse, og bevegelse av teleskopet vil umiddelbart avsløre flere som lå utenfor feltet. Dette lar en se for-
skjellige former samtidig: Noen er for eksempel konsentrerte runde dotter, andre avlange og diffuse. Et 
stykke syd og øst for M84 og co. ligger den elliptiske, aktive gigantgalaksen M87 som er mye større enn 
Melkeveien. Nord og øst for det nevnte kjerneområdet av hopen kan man følge galakse etter galakse langs 
en kjede som kalles Markarian's Chain. Lenger nord på himmelen er Coma-hopen, i stjernebildet Coma 
Berenices. Dette er en enda tettere ansamling, men også mye svakere. Den er så rik på galakser at feltet i 
kjerneområdet er spettete med masse grå flekker i en 18-tommer. Spesielt blir dette klart ved bruk av si-
desyn og tid ved okularet. Forøvrig virker også bikking av teleskopet. Når objekter beveger seg over feltet 
har hjernen lettere for å oppfatte dem. Virgo- og Coma-hopene er synlige om våren og utgjør høydepunk-
ter for astronomer på denne årstiden. En annen mye observert hop er Abell 426 i Perseus, med NGC 1272 
og 1275 som sterkeste galakser. De har begge en magnitude litt under 12. Hopen har godt av både lyssam-
ling og forstørrelse. Bruk av 200x ved hopping fra galakse til galakse er fornuftig. På den beste kvelden 
har jeg sett rundt ett dusin galakser i og rundt denne hopen; noen av dem var meget lyssvake og vanskeli-
ge. Den svakeste observert her var antagelig UGC 2639, som kom og gikk ved 240x med bikking av tele-
skopet, og som ble skimtet som en avlang lysning. Dette eksemplet viser nytten av høy forstørrelse. Det 
blir av og til sagt at for deep-sky er det lav forstørrelse som gjelder, men dette utsagnet er ikke generelt 
riktig. Økning av forstørrelsen gjør himmelbakgrunnen mørkere og øker kontrasten også på diffuse objek-
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ter. Dette gjelder både når man skal lure frem de svakeste galaksene, samt når detaljer i de mer lyssterke 
skal oppløses. Eksempelvis har jeg sett NGC 891 og M51 best ved rundt 120x-150x. Det er helst på ut-
strakte galakser av lav overflateintensitet at det lønner seg med lavere forstørrelser. Et eksempel er M33. 

 
 
En del av Virgo-hopen. De to lyseste galaksene er M84 og M86. Denne galaksehopen er et yndet mål 
blant amatørastronomer om våren. 
 
Observasjonen av UGC 2639 nevnt ovenfor er et eksempel på én ende i spektret av observasjoner - Å få 
frem det svakeste man klarer; skimting av "grå lysninger". Dette vil ofte dreie seg om galakser med liten 
vinkelutstrekning og svak total lysstyrke. Noen ganger er det imidlertid overflatelysstyrken som er prob-
lemet, selv om den totale lysstyrken ikke er så lav. IC 239 i Andromeda utgjør et eksempel. Den er blitt 
sett som en ellipse helt uten sentral konsentrasjon. Følgende er et utdrag fra undertegnedes logg: "...en 
meget gradvis, meget svak økning i lysstyrke i forhold til resten av feltet. Det var bare litt mindre mørkt 
der hvor galaksen befant seg." En annen galakse med lav overflatelysstyrke, men med høy total styrke er 
NGC 147 i Cassiopeia. Mørk himmel er et krav for å se den. Sammen med NGC 185 er den en satellitt til 
Andromedagalaksen. Form på galakser kan være med på å bekrefte at man ikke lurer seg selv når man så 
vidt skimter objekter. En innbilning skal for eksempel ikke være konsekvent avlang med en gitt oriente-
ring når man ikke på forhånd vet hvordan objektet ser ut! Videre er galakser diffuse, noe som hjelper når 
de skal skilles fra lyssvake stjerner som måtte være i nærheten. 
 
Uansett hvor stort teleskop man måtte bruke finnes det et uuttømmelig forråd av lyssvake galakser som 
bare såvidt sees. Det blir bare flere og flere av dem jo større teleskopet blir. Under gode forhold og med 
nok lyssamling er det så mye å se at observasjon av galakser gir glede i mange år - Både ved at man ob-
serverer galakser man ikke har sett før, og ved at gamle favoritter besøkes igjen. 
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Den diffuse flekken i midten er dverggalaksen NGC 147, en satellitt til Andromedagalaksen. NGC 147 
krever ordentlig mørk himmel for å kunne sees. 
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Stjernehimmelen desember 2008 - mars 2009 
Av Terje Bjerkgård 
 
Formørkelser 
Det er en penumbral måneformørkelse med maksimum rundt kl. 15.38 den 9. februar, men siden Månen 
står opp kl. 16.41 er kun slutten synlig fra våre trakter. Det kan være vanskelig å se noen dimming av må-
nelyset med det blotte øyet. Men ofte kan den sees ved fotografering.  
 
Det er en ringformet solformørkelse 29. januar men denne er ikke synlig fra Norge.  
 
Okkultasjoner 
Månen passerer gjennom Pleiadene i desember, januar, februar og 2 ganger i mars. Passasjen i desember 
skjer på dagtid. Den 7. januar skjer det ved 19-tiden, høyt på sørhimmelen. Månen er da mer enn tre-kvart 
full. 4. februar skjer det ved 4-tiden om morgenen like over vesthorisonten. 3. mars skjer det ved 8-tiden 
om morgenen, like over øst-horisonten. 30. mars skjer det på dagtid. 
29. desember okkulterer Månen Merkur, men begivenheten er ikke synlig fra våre trakter. Ved ett-tiden 
om natten 23. februar okkulterer Månen Jupiter, men dette er ikke synlig for oss.  
 
Planetene  
Merkur er aftenstjerne i desember, men går ned ikke lenge etter Sola. Planeten er i nedre konjunksjon 20. 
januar og blir deretter morgenstjerne. Den når største vestlige elongasjon 13. februar, men står så lavt at 
den nok er umulig å se.  
 
Venus kommer utover i desember stadig høyere på himmelen, men står fortsatt lavt og er ikke noe lett 
objekt. Venus passerer knapt to grader sør for Neptun 27. desember, men på en lys kveldshimmel er dette 
svært vanskelig å se. Utover i januar forsetter planeten sin bevegelse østover og nå største østlige elonga-
sjon 14. januar. Den står da mer enn 20 grader over horisonten ved solnedgang. Den 22. januar passerer 
Venus bare vel 1 grad nord for Uranus. Dette er altså en god mulighet for å finne planeten. Utover i feb-
ruar og mars beveger Venus seg mot Sola igjen og passerer i nedre konjunksjon 29. mars. 
 
Mars er i nærheten av Sola og er ikke synlig i denne perioden. 
 
Jupiter er også i nærheten av Sola og er dessuten langt inne på den sørlige himmelhalvkulen for tiden. 
 
Saturn befinner seg i hele perioden sør i stjernebildet Løven og beveger seg lite. Dette skyldes at vi er i 
ferd med å ”ta igjen” planeten, noe vi gjør ved opposisjon 8. mars. Planetens ringer sees nå nesten på kan-
ten, spesielt i perioden fra slutten av desember til midten av januar. Hvor mye vi ser den fra kanten varie-
rer avhengig av hvor vi er i vår bane i forhold til Saturns ringplan som figuren på neste side viser.  
En annen ting vi kan se etter nå når vi er nær ringplanet, er månene som passerer foran planetskiven og 
skyggene fra dem. Spesielt den største månen Titan skulle det være mulig å få øye på mot planetskiven 
med et større teleskop. Det er kun 5 ganger i perioden det er mulig å se månen foran planetskiven:   
 
14. desember ca.kl.21.00 - 15. desember ca. kl.02.30  
30. desember ca.kl.20.00 - 31. desember ca. kl.01.30  
15. januar ca. kl.19.00 - 16. januar ca. kl.00.30 
31. januar ca. kl.16.30 - 31. januar ca. kl.22.00 
16. februar ca. kl.14.30 - 16. februar ca. kl.19.00 
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Variasjonen i ringåpningen til Saturn i perioden 15. desember til 15. april. 
 
Ellers er de fem månene Titan, Iapetus, Rhea, Dione og Tethys synlig i et 20 cm teleskop ved gode for-
hold. I Astronomi nr. 1/2009 som kan kjøpes i Narvesen for de som ikke er medlem av NAS, er det dia-
grammer for hvor de forskjellige månene står i forhold til planeten for desember og januar. Eller bruk et 
stjerneprogram for PC dersom du har.   
  

Uranus er synlig i desember, januar 
og begynnelsen av februar, men går 
stadig tidligere ned om kvelden. Mot 
slutten av året går den ned ved 10-
tiden om kvelden og 31. januar kl. 
20.30. Planeten befinner seg i 
Vannmannen (Aquarius) ved årsskiftet 
og i januar. Lysstyrken er 5.9 mag., så 
den er godt synlig i prismekikkert. 
Diameteren på den grønnlige skiven er 
3.4 busekunder, så et lite teleskop av-
slører den grønnlige skiven. 
  
Posisjonen til Uranus om kvelden 1. 
januar. Planeten beveger seg lite i 
løpet av perioden. 

 
Neptun befinner seg i stjernebildet Steinbukken (Capricornus). Den er synlig ut året, men står lavt på 
vesthimmelen. Den 1. januar går planeten ned allerede kl. 19. Se forrige Corona for søkekart.  
 
Meteorsvermer 
Geminidene har maksimum rundt midnatt natten mellom 13. og 14. desember. Dette er også en av de få 
svermene med en ideell timerate (ZHR) på over 100. Som navnet sier har den sitt navn fra stjernebildet 
Tvillingene (Gemini). I år blir også denne svermen totalt ødelagt av Månen som er full og befinner seg 
nettopp i Tvillingene. 
 
Kvadrantidene har maksimum 3. januar, men det 6 timers brede maksimumet er ventet allerede kl.14, så 
det er ikke så gunstig for oss. ZHR er så høy som 120, så noe kan vi nok få se når det mørkner. Radianten 
er i området mellom Ursa Major, Draco og Hercules over Bootes.  
 

 
 


