
  



 

 

                    

                    

                   Redaktørens ord

Redaktøren må bare beklage at dette 
nummer av medlemsbladet utkommer 
så seint. Men da har dere jo noe å lese 
i sommervarmen. Grunnen til at bladet 
kommer så seint er rett og slett at jeg 
sliter med å få inn bidrag. Underteg-
nede har vært travelt opptatt i vår og 
det samme har andre faste bidragsyte-
re, f.eks. med å flytte observatorie-
bygg!  
Ja, nå er alle observatoriebyggene 
flyttet til nytt tilholdssted nedenfor 
låven på Rossmo. En del arbeid gjen-
står, men forhåpentligvis er vi klare til 
høstmørket begynner å senke seg igjen 
i slutten av august. Dette burde ikke 
være noe problem, når vi ser på den 
store dugnadsinnsatsen som ble ned-
lagt nå i vår og i fjor og som er grun-
dig dokumentert i dette nummer og 
tidligere numre av Corona.  

Som redaktør skulle jeg gjerne sett at 
den samme dugnadsånden også kom 
til uttrykk når det gjelder Corona.  
Skulle du mangle noe å lese i som-
mer (etter å ha lest ut Corona!), så 
har TAF mye godt astrolesestoff og 
et godt utvalg av DVD’er som du kan 
låne. Det er bare å sjekke websidene 
våre! 
Ellers kan en jo bruke sommertiden 
til å se over det astronomiske utsty-
ret. Kanskje du har et teleskop som 
trenger opplinjering/kollimering? Og 
hva med okularene? Det er fort gjort 
å få noen fingeravtrykk på dem, eller 
at der blitt for mye støv.  
Det er kanskje tid for å vurdere å 
kjøpe nytt teleskop eller teleskop for 
første gang? Da er det ofte nyttig å 
spørre på vår e-post liste (TAF-lista) 
om råd. Det er mange ressurser blant 
medlemmene i så måte. 

Redaktøren ønsker med dette alle 
en RIKTIG GOD SOMMER! Og 
gleder meg til å se dere alle igjen til 
høsten og forhåpentligvis mye aktivi-
tet på observatoriet. 

Terje Bjerkgård

 
 

Styret i TAF informerer 
Det ble ingen overraskelser på Generalforsamlingen. Regnskap og budsjetter 
ble godkjent. Birger Andresen og Erlend Langsrud ble gjenvalgt som hen-
holdsvis leder og sekretær. Stein O. Wasbø, som etter eget ønske sluttet som 
kasserer, ble takket for kjempeinnsats som kasserer i hele ti år. Erlend Rønne-
kleiv ble valgt som ny kasserer. Som nye varamenn ble følgende valgt: Stein 
O. Wasbø, Nadi Skjøndal-Bar, Kjell Erik Aas og Jørgen G. Bosoni.  
 
Styret takker for fantastisk flott dugnadsinnsats i et par hektiske uker før en 
vellykket flytting av det visuelle observatoriet, varmebrakka og diverse utstyr 
(se egen artikkel). Det blir flere dugnader utover sommeren for å bli helt klare 
med hovedteleskopet til det mørkner igjen i august.  
 
Vi kommer til å invitere til observasjon av sola både i vanlig lys (for å se 
solflekker) og i hydrogen-alfa lys (for å se overflatefenomener og protuberan-
ser) i sommer. Beskjed blir gitt via epostlista og på Facebook-siden vår. Det 
blir normalt ganske kort varsel. 
 

Nye medlemmer og utmeldinger 

TAF har fått ett nytt medlem siden sist, mens to medlemmer er utmeldt. TAF 
har 168 medlemmer pr. 30/5-2014. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 

Atle Kjærvik 

 

TAF ønsker sine medlemmer og kontakter en riktig god sommer! 
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 
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Stamnes). Nederst: Supernovaen i 
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Hubble-teleskopet (NASA, ESA, A. 
Goobar (Stockholm University), 
and the Hubble Heritage Team 
(STScI/AURA)).  
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Flyttingen av det visuelle observatoriet 
Av Birger Andresen 

Det ble travelt da vi fikk kortere frist til å flytte det visuelle observatoriet enn først avtalt.  Men 

vi klarte det takket være intens jobbing fra en velvoksen og dyktig dugnadsgjeng.  

 
Flyttingen av det visuelle TAF-observatoriet (VisObs) i Bratsberg ble startet i fjor. Tomta på det nye om-
rådet ble gravd ut og fundamentet til bygget (NyeVisObs) ble støpt. Fundamentet består av seks pilarer 
forankret ca 40 cm ned i berg med armeringsjern. Pilarene er 25 x 25 cm hule lekablokker i bunnen med 
sirkulære, helstøpte søyler med diameter 20 cm på toppen. Det ble drenert rundt søylene. Det ble også 
gravd hull til teleskopsøyla i fjor. Se bilde 1 nedenfor. 

                      
 
Bilde 1: Tomta til NyeVisObs tatt i fjor under snekring av gulvet til foto-observatoriet. Asle Schei til 

venstre og Herman Ranes.  I forgrunnen pilarene til bygget og hullet som var gravd til teleskopfundamen-
tet. Slik så NyeVisObs tomta ut 25. april i år. Foto: Erlend Rønnekleiv. 

 

Plutselig hastverk 
Vi hadde avtalt med gårdeier at varmebrakka, VisObs og alt annet vi hadde oppe bak garasjen måtte flyt-
tes senest fredag 23. mai. Tirsdag 22. april fikk vi imidlertid en forespørsel om vi kunne klare å flytte det 
senest fredag 9. mai i stedet fordi dette ville gjøre utgravingen av tomta til den nye huset deres mye enkle-
re for dem. Vi sa vi skulle prøve alt vi kunne. Heldigvis hadde vi allerede før påske laget et provisorisk 
«drivhus» over hullet hvor fundamentet til teleskopet skulle støpes. På denne måten varmet vårsola opp 
berget til trygg støpe-temperatur (+7⁰C ble målt ca. 30 cm ned i hullet til armeringsjernet rett før støping). 

 

Planleggingen 
Samtalene i TAF-styret om hvordan vi skulle klare å flytte observatoriet så fort startet allerede samme 
kveld.  Ett døgn senere samlet TAF-styret seg etter Generalforsamlingen og diskuterte saken med grundi-
ge sakdokumenter og ideer i kofferten. Vi diskuterte flere løsninger hvor Plan A var å få gjort ferdig alt 
grunnarbeidet under observatoriebygget og varmebrakka før flytting. Vi måtte da først støpe nedre del av 
teleskopsøyla, dvs. opp til litt under gulvåsene, og deretter legge på grus + isolasjonsplater + mer grus på 
det ca. 5x4 meter store området under og rundt selve observatoriebygget. I tillegg måtte vi støpe søyler til 
varmebrakka.  
 
Plan A ville være desidert beste løsning, men det var såpass mye arbeid at det ikke var sikkert at vi rakk 
det i tide. Plan B bestod i å mellomlagre byggene på et sted hvor de ikke stod i veien for noen inntil vi var 
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ferdige med arbeidsoppgavene som inngikk i Plan A. Med denne løsningen måtte vi ha bestilt kranbil to 
ganger. Dette ville både være mer arbeid og koste en god del ekstra penger.  
 
En plan C ble også vurdert, men den ble fort forkastet. Den bestod i å sette på plass observatoriet uansett, 
og støpe og isolere det som gjenstod under bygget etterpå. Gulveplanker måtte i så fall demonteres for å 
komme til. Vi anså dette som så slitsomt at det var uaktuelt.  
 
Etter befaringer i perioden 22-25 april med oppmåling både på gammel og ny tomt samt idedugnader om-
kring hvordan bygget kunne flyttes uten risiko for skader, sendte vi ut innkalling til «krisedugnad». Til 
sammen 19 personer meldte seg til innsats, noe som viste seg å holde i massevis.  
 

Organisering 
Erlend Rønnekleiv påtok seg også i år jobben med å være prosjektleder med støtte fra Birger Andresen. 
Kjell Erik Aas tok jobben som logistikk-ansvarlig. Han tok i mot bestillinger på materialer og utstyr som 
vi manglet og kjørte det opp til Bratsberg på henger. Dette fungerte utmerket. Kjell Erik deltok også på 
flere dugnader.  
Erfaringene fra fjorårets dugnader med forberedelser til flytting av det visuelle observatoriet og varme-
brakka samt tilsvarende for det nye fotografiske observatoriet og bygging av dette var meget verdifulle. 
For det første unngikk vi nå lange diskusjoner om hvordan vi skulle forankre og støpe teleskopsøyla og 
hvordan grus og isolasjon (styrofoam-plater) skulle legges osv. I tillegg visste vi at det gjaldt å kalle inn 
nok folk, men heller ikke flere enn nødvendig ut fra hvilke oppgaver vi skulle jobbe med. På denne måten 
jobbet vi svært effektivt.  
 

Fullt trøkk fra første dugnadsdag 
I løpet av to lange arbeidsøkter lørdag 26. og søndag 27. april ble teleskopsøyla forankret og det nederste 
av to støpetrinn for teleskopsøyla gjort ferdig. I tillegg grov vi ti hull ned til fjellet der varmebrakka skulle 
stå. Ni av disse pilarene ble støpt søndag, fire av de med armeringsstål langt ned i berget. Vi festet også 
bjelker på pilarene til NyeVisObs denne helga.  Per Sæterhaug, som i sin tid var hovedmannen under 
byggingen av VisObs, demonterte inngangspartiet til observatoriet. Hovedteleskopet, andre teleskop og 
monteringer samt annet utstyr ble tatt med hjem for lagring eller ble flyttet opp til anvist plass på låven. 
Det var fantastisk vær med sol og varme hele helga. 
 
Mandag 28. april var sju personer i sving i øsende regnvær fra rett etter middagstid og helt til det mørk-
net. Da ble trinn 2 av teleskopfundamentet støpt og mye av isolasjonsarbeidet inkl. legging av grus gjort. I 
tillegg ble den tiende pilaren til varmebrakka støpt. Teleskopfundamentet ble isolert rundt det hele med 
styrofoam-plater. Jeg er imponert over hvor effektiv denne dugnadskvelden var. 
Tirsdag 29. april ble resten av isolasjonen og grusen lagt mens Per Sæterhaug fortsatte å demontere søy-
leplattingen utenfor sørveggen av observatoriet.  

   
Bilde 2: Jørn Dahl-Stamnes og Jan Søderholm ved teleskopfundamentet er ferdige med isolering og grus-
legging. Per Sæterhaug kapper løs søyleplattingen mens Boris ser etter elg og rådyr. 
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Onsdag 30. april var utflyttingsdag. Alt innbo og utstyr som ikke allerede var flyttet ut av VisObs og 
varmebrakka ble nå flyttet inn i låven. Kun 15’’ Dobson-teleskopet stod igjen. Det ble hentet av Terje 
Bjerkgård 1. mai. Per Sæterhaug saget både inngangsplattingen og søyleplattingen i to. Inngangsplatting-
en fikk Per, mens søyleplattingen ble båret ned til den nye tomta og lagret der i tilfelle vi skal bruke den 
senere.  
Lørdag 3. mai møttes Erlend Rønnekleiv og jeg for å vurdere om vi kunne flytte VisObs med taket på, 
eller om taket og resten av bygget måtte flyttes for seg. Vi bestemte oss for å flytte det med taket på. Er-
lend kjøpte inn to stk 2x6’’ og fire stk 2x4’’ for å lage løftestokker under gulvbjelkene. I mellomtiden 
grov Birger ut to store grøfter under observatoriet slik at vi kunne krype under og skru plankene fast til 
gulvbjelkene. Birger fjernet etterpå de høyeste jordhaugene der hvor varmebrakka skulle stå på den nye 
tomta slik at det ble godt med «luft» under hele varmebrakka. Så ble løftestokkene skrudd sammen og 
skrudd fast i gulvbjelkene, en nær vestveggen og nær østveggen av VisObs. 
 

 
Bilde 3: Erlend Rønnekleiv monterer løftestokkene under VisObs. Vi måtte bygge opp med 2 stk 2x4’’ på 
oversiden av 2x6’’ for at stokken skulle «gå klar» av panelet. 

 
Vi kom til at en stk 2x6’’ ble for spinkelt. Eva-Lotte Schei og hennes nabo Thomas hjalp 5. mai Erlend 
med å holde to nye 2x6’’ slik at han fikk skrudd de på fra undersiden. Senere på kvelden snekret Erlend 
og Birger en vatret ramme på pilarene til varmebrakka. 
 
Nå trodde vi at vi på det nærmeste var ferdige til kranbilen skulle komme onsdag 7. mai.  Men et kontroll-
spørsmål til kranbilsjåføren gjorde at vi måtte revurdere planene. Det viste seg at han ikke hadde så stort 
åk som vi hadde trodd. Det var kun 230 cm. Siden veggene på VisObs er ca. 295 x 315 cm utvendig, og 
taket stikker godt utenfor det igjen, så ville det bli betydelige krefter mot både veggene og takplatene un-
der løftingen dersom vi ikke bygde nok ut øverst og stivet av kraftig innvendig. Taket går jo på hjul, så 
taket gir ingen styrke til veggene slik som normale tak gjør.  
 
Tre alternativer ble vurdert. To av disse gjorde det mulig å flytte VisObs med taket på. Det tredje, som 
gikk ut på å løfte av taket først, virket tryggest. Vi fikk tak i to stk 4 meter lange 4x4’’ som ble festet opp-
under takstolene på utsiden av bygget. Innenfor disse skrudde vi fast en 2x4’’ for å gi ekstra støtte mot 
kreftene innover (se bilde 4). Vi forsterket også løftebjelkene under bygget med 2x4’’ på høykant for å 
skru sammen de to 2x6’’ samt tverrbjelker. Inne i bygget ble veggene avstivet innvendig øverst med 2 stk 
2x4’’ for å motstå presset fra løftestroppene.  Dette ble montert 6. og 7. mai. 
 

Flyttingen 
Den 7. mai kom kranbilen ca. kl. 15:30. Taket til det visuelle observatoriet ble først løftet av og lagt på 
jordet sør for den nye tomta. Deretter ble resten (veggene og gulvet) løftet rett opp forbi teleskopsøyla og 
opp på kranbilen (se bilde 5). Det ble så kjørt ned til den nye tomta og løftet på plass slik at armeringen i 
teleskopsøyla kom midt i hullet i gulvet. Heldigvis var alle målene vi hadde tatt korrekte slik at bygget ble 
stående innenfor 1 cm av det vi hadde beregnet. Deretter ble taket løftet forsiktig på plass og festet på 
vanlig måte. Bygget ble festet til bjelkene på pilarene med skruer. Senere skal vi forsterke innfestingen 
ytterligere.  
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Bilde 4: En av to stk 4x4’’ løftebjelker oppunder takstolene (til venstre) og en av løftestokkene under gul-

vet. Alt var grundig skrudd fast til henholdsvis takstoler og gulvbjelker. 

 

   
Bilde 5: Taket og resten av bygget starter turen ned til den nye tomta. Legg merke til avstiving med 2 stk 

2x4’’ øverst på veggen innvendig i VisObs på bildet til venstre. 

      
Bilde 6: Nedre del av VisObs klar for kjøretur mens Birger og Erlend bærer inngangspartiet til varme-

brakka ned til ny tomt (t.v). VisObs løftes på plass og blir til NyeVisObs. Foto: Jørn Dahl-Stamnes. 
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Bilde 7: Hvor er nå det der hullet i gulvet som armeringsjernene til teleskopsøyla skal treffe ( t.v)? Og her 
kommer taket. Erlend haler og drar. Foto: Jørn Dahl-Stamnes. 

 
Til slutt ble Varmebrakka hentet og heist på plass. Også her var heldigvis alle målene korrekte slik at den 
ble stående akkurat der vi hadde tenkt på bjelkene vi hadde laget til den oppå pilarene.  
 

         
Bilde 8: Imponerende å kunne «hente» 2,5 tonn varmebrakke så langt unna veien. Erlend ser på. 

 
Glade og fornøyd dro vi hjem ca. kl. 19, vel vitende om at dette hadde gått helt etter planen og uten ska-
der. Vi hadde til og med klart det innenfor den nye tidsfristen. Fredag 9. mai ble den gamle tomta vår 
gravd ut med gravemaskin som første ledd i vertskapets bygging av ny enebolig.   
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Bilde 9: FotoObs (i midten) har fått nye naboer; varmebrakka og NyeVisObs.  

 
Etterpå er innflyttingen av utstyr i varmebrakka startet opp.  
 
Da gjenstår bare resten, deriblant å støpe resten av teleskopsøyla, å støpe søyler og snekre rekkverk til 
skinnegangen på utsiden av VisObs og å legge inn strøm for å nevne noen av oppgavene. Det blir kalt inn 
til dugnader utover sommeren. 
  

Dugnadsdeltakere og liste over når ting ble gjort 
Nedenfor vises tabell over dugnadsgjengen, hvem som deltok når og hva som ble gjort når. 
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I tillegg fikk vi tilbud om lån av utstyr fra Arne Gjelsvik og Sven Arne Føllesdal/Margrete Hassel samt 
materialer fra Eli og Ingebrigt Rø. Av ulike grunner ble det ikke behov for disse, men takk uansett. 
 

Økonomisk status 
Foreløpige tall for utgiftene til flytting tyder på at vi holder oss innenfor budsjettet.  

 

Takk for flott innsats 
TAF-styret takker alle som meldte seg på til dugnadsgjengen og alle som bidro med stort og smått både 
med «hender», utstyr og ideer hjerteligst for stor innsats. Jeg er imponert over at dette gikk så fort som det 
gjorde og uten tabber. 
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Tur til Johnson Space Center i Houston 
av Endre Rosseland Wasbø (13) 
 
I februar var Nidarosdomens guttekor på konsertturné til Dallas og Houston i Texas. Mens vi var i Hous-
ton besøkte vi Johnson Space Center. Vi dro dit tidlig på formiddagen og var fremme litt før åpningstiden. 
Det foregikk bygningsarbeid mens vi var der og romfergen som stod like ved inngangen skulle flyttes og 
et nytt inngangsparti skulle bygges.  

 

Etter å ha tatt noen bilder ved romfergen åpnet senteret. Da vi hadde kommet inn fikk vi beskjed om at 
det var et sightseeing-tog som ville vise oss rundt i det store anlegget med bygninger. Vi kom oss raskt på 
dette sightseeing-toget.  
 
Første stopp var en ganske stor byg-
ning. Inne i bygningen gikk vi opp ei 
lang trapp og ble ført inn på et rom som 
minnet om en liten kinosal bortsett fra 
at der lerretet skulle vært var det en stor 
glassrute. Bak glassruta var det et kon-
trollrom. Da vi hadde fått hvert vårt 
sete kom det en guide som fortalte oss 
at kontrollrommet var stedet de hadde 
styrt alle Apollo ferdene inkludert 
Apollo 11 som var den første vellykke-
de månelandingen med personer om-
bord. Han fortalte også at smarttelefon-
ene vi har i dag har mye bedre datakraft 
enn hele bygget der månelandingene 
hadde blitt styrt fra hadde. Bygningen 
brukes fortsatt til å styre alle NASA-
oppdragene bare at kontrollrommet har 
blitt flyttet ned en etasje.  
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Vi dro videre med sightseeing-toget til en 
mye større bygning. Det beste ordet 
jeg har for å forklare hva denne byg-
ningen er til er: «Test-bygning». Her 
tester og designer de nye ting for 
NASA. Der jobber de nå med å de-
signe blant annet en ny robot som de 
kaller robonaut. Denne roboten er 
veldig presis og kan blant annet åpne 
en brusboks, bla i bøker og skrive 
lange feilfrie tekster. De jobber også 
med et romfartøy som skal erstatte 
romfergen. I denne bygningen har de 
også en kopi av ISS som astronautene 
kan gå rundt i for å bli kjent med rom-
stasjonen før de reiser dit. 
 
Etter cirka et kvarters tid dro vi videre 
med sightseeing-toget. På veien til vårt 
neste stoppested kjørte vi forbi noen tanker 
med flytende nitrogen.  
 
Det neste stoppestedet var en stor lagerbyg-
ning hvor det sto Saturn V med store blokk-
bokstaver på. Vi gikk inn dit og der var det 
som forventet en stor Saturn V-rakett i full 
størrelse. Ved siden av Saturn V-raketten had-
de de tavler hvor det sto om alle Apollo-
ferdene, siden alle Apollo-ferdene brukte Sa-
turn V-raketter. Så dro sightseeing-toget tilba-
ke til hovedbygningen. Der handlet vi i suve-
nir-butikken og prøvde rakettsimulatorer.  
 
Det var en flott opplevelse som vi vil huske 
lenge. Hvis dere noen gang er i Houston, så burde dere ta en tur innom dette flotte senteret. Der er det noe 
for de fleste. 
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Kometobservasjoner med høy forstørrelse 
av Per-Jonny Bremseth 
 
20 år etter komet West gikk uten at en eneste stor komet dukket opp på himmelen. I 1996 kom så komet 
Hyakutake høyt på himmelen og oppviste en lang og flott hale. Alt for fort forsvant den igjen inn i soly-
set. Kometen var så flott at de aller fleste benyttet seg bare av blotte øye, prismekikkert eller portrettbil-
der. Dermed var okularer med høy forstørrelse fremdeles i skuffen!  
 
De som hadde prøvd seg med høy forstørrelse på teleskopet mot kometens koma, fikk seg en skikkelig 
bonus, da de oppdaget fragmentering i form av en tydelig vifte fra den falske kjernen mot halen. Tydelige 
jetstrukturer ble også sett mot solen. Disse dynamiske og interessante strukturene var virkelig viktig å få 
med seg, og når man ser disse fenomenene i teleskopet, hvorfor ikke dokumentere dette ned på papiret 
også? Dersom flere timer er til rådighet, kan man også lage flere tegninger av utviklingen. Den minste 
forstørrelsen på teleskopet kan også benyttes for å se etter skallstrukturer eller andre fenomener i ytre ko-
ma. Hvor høy forstørrelse man benytter til indre koma (nær kjernen), er det bare de atmosfæriske forhold 
som bestemmer. 

 Komet C/1996 B2 Hyakutake tegnet den 24. 
mars 1996. 166 x forstørrelse i 20.3 cm f/10 

SCT teleskop. 
 
Ikke lenge etter Hyakutake kom den meget 
aktive komet Hale- Bopp meget fint til på vår 
nordlige himmelkule. Den kunne observeres i 
et halvt år, og den hadde både tidlige utbrudd 
og dynamiske strukturer. I mars 1997 kunne 
det først observeres "knotter" i en jet tett syd 
for kjernen av tette "gasslommer" utslynget fra 
kjernen. Disse kunne lett gi følelse av kjerne-
splitting. Deretter dukket det opp meget sjeld-
ne og høyst interessante synkroniske buer i 
nærheten av den pulserende, falske kjernen. 
Disse kunne sees skarpe og fine i små teleskop 
med høy forstørrelse. Bare i løpet av kort tid 
kunne man se at disse utvidet seg fra kjernen 
og det ble dannet en ny innerst. Ved høy for-
størrelse på teleskopet, reduserer man samtidig 
det sterke lyset fra selve koma, slik at det blir 

lettere å oppspore svake jets og strukturer. 
 

Kjernesplitting mot halvmørk himmel 
Mye lærte jeg av den flotte komet West i 1976. Jeg fulgte kometen i ca. 15 morgener, fotograferte og 
gjorde visuelle tegneobservasjoner med bare 50x forstørrelse. 
 
Mine forbilder i U.S.A., Stephen OMeara og veteranen i komet-astronomi John Bortle kunne allerede 8. 
mars observere at kjernen hadde delt seg i to deler. Kvelden etter så de fire deler. S. OMeara ble rådet til å 
vente til morgendemringen slik at komaen ble dempet og det ble enklere å se kjernene. Jeg benyttet bare 
50x hele tiden, så jeg registrerte bare at den falske kjerne bare ble mer og mer diffus (knudret). Kjernene 
drev jo sakte fra hverandre, og den 30. mars kunne jeg se en strek i komaen. Jeg skiftet til 166x forstørrel-
se og registrerte tre kjerner på rekke. Siden den gang har jeg alltid benyttet høy forstørrelse på kometer 
for om mulig å avsløre komaens hemmeligheter. Observasjonene fra USA fikk jeg høre om i ettertid.  
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Splitting av kjernen i komet West tegnet den 30. 

mars 1976. 166 x forstørrelse i 20.3 cm f/10 
SCT teleskop. 

 
Jeg tenker sånn at alle kometer lysere enn 7. 
mag. kan vise tegn til aktivitet i nærheten av 
kjerneregionen i høy forstørrelse. Komet Ikeya 
- Zhang i 2002, som var den samme som komet 
Hevelius 1660, viste meget stor aktivitet i indre 
og ytre koma da den hadde en lystyrke på 3.5 
mag.. Den viste tydelige utstrømninger i retning 
solen hele veien, og to utbrudd registrerte jeg. 
Utbruddene viste en stor, falsk kjerne for så å 
spy ut materialet etter hvert mot ytre koma. 

 
Til slutt vil jeg oppfordre flest mulig til å observere 
på denne måten, og jeg kan love dere at dere får en 
interesant og spennende bonus med kometer! Ikke 
glem å benytte liten forstørrelse heller for om mulig å 
se fenomener i kometens ytre koma, f.eks. antihale 
eller "skallstrukturer" etter gamle jets! Glem heller 
ikke å nyte en lys komet i all sin prakt med blotte 
øye, prismekikkert eller portrettbilder!! Det er vak-
kert, men indre koma er spennende! 

 
 
Komet C/2002 C1 Ikeya-Zhang tegnet den 4. april 
2002. 166 x forstørrelse i 20.3 cm f/10 SCT teleskop. 

 
 

Visste du at… 
Sola har en diameter på ca. 1 392 000 km (ca. 109 ganger jordens). Massen er ca. 2×1030 kg (ca. 333 000 
ganger jordens) og utgjør ca. 99,86 % av massen i solsystemet. 73,46 % av massen er hydrogen; helium 
utgjør 24,85 %, mens 1,69 % (tilsvarende 5 628 jordmasser) er tyngre grunnstoff, deriblant oksygen, 
karbon, neon og jern. 
 
Men Sola er er bare en dvergstjerne…Den røde hypergiganten VY Canis Majoris er det største stjernen 
som er observert til nå. Den er mellom 1800 og 2100 ganger så stor som Solen. Hadde den tatt Solens 
plass i solsystemet, ville overflaten nådd nesten ut til Saturns bane! 
Stjernen sender ut ca. 500 000 ganger mer lys enn Sola. Men trass i størrelsen og lysstyrken kan vi ikke 
se den med det blotte øye, lysstyrken er bare 7 mag. Den befinner seg nemlig 4900 lysår unna oss. Stjer-
nen er kjølig på overflaten, ”bare” 3500 K. Tettheten til den ytre stjerneatmosfæren er ekstremt lav, anta-
kelig 100 000 ganger lavere enn vår atmosfære ved havnivå. 
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Supernova SN 2014J i galaksen M82 
av Terje Bjerkgård 
 
Ved en tilfeldighet og på grunn av dårlig værutsikter fotograferte studenter og lærer Stephen J. Fossey 
ved University College London Observatory, galaksen M82 i Ursa Major (Store Bjørn) om kvelden den 
21. januar i år. Da de får bildet opp på datamaskinen ser Fossey en stjerne i galaksen som han ikke hadde 
sett før. De har funnet en supernova! 
 
Kvelden etterpå var jeg inne på AAVSO sine sider og så notisen om den nye stjernen. Heldigvis var det 
noenlunde klart og jeg kastet 8-tommeren ut på verandaen! Joda, jeg kunne skimte en svak stjerne inne i 
galaksen på riktig posisjon. Det var veldig artig å få sett supernovaen bare ett døgn etter oppdagelsen! 
 

 
 

Supernova SN 2014J fotografert 28.januar og 13. april av forfatteren. Supernovaen er det lyse stjerne-

punktet inne i galaksen til venstre (M82). Den flotte spiralgalaksen M81 er til høyre. Det er brukt Nikon 
speilreflekskamera (D5100) gjennom 80 mm f/6 refraktor. 10–11 bilder er stacket i hvert tilfelle. 
 
Galaksen M82 og dens større nabogalakse M81 befinner seg begge knapt 12 millioner lysår unna og er 
således blant våre nærmeste nabogalakser. De er blant alle amatørastronomers favoritter, siden de er lys-
sterke og befinner seg nær hverandre på himmelen. De er greit synlige som tåkedotter i en vanlig prisme-
kikkert.  
 
I M82 ble det også observert supernovaer i 2004 og 2008, men ingen av dem så lyssterke som SN 2014J. 
I M81 er det kun observert en supernova, i 1993 (SN 1993J). 
 
Da supernova SN 2014J ble oppdaget hadde den en lysstyrke på 11.7 mag. Den ble oppdaget et par uker 
før den nådde maksimum, noe den gjorde den 3. februar da lysstyrken kom opp i 10.5 mag. Siden da har 
lysstyrken avtatt sakte til omtrent 14.3 mag i begynnelsen av mai (se lysskurve neste side). Bildene over 
viser også at supernovaen er blitt mye svakere. Likevel hadde jeg ikke noe problem med å se den med 15-
tommeren like før påske, da den var på ca. 13.7 mag. Det blir spennende å se om den kan skimtes til høs-
ten når det er blitt mørkt igjen. 
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Spektrum opptatt like etter oppdagel-
sen viste at dette er en type Ia super-
nova. Denne typen oppstår i dobbelt-
stjernesystemer der den ene stjernen er 
en hvit dverg. Denne dvergstjernen 
trekker da masse fra sin kompanjong 
som typisk kan være en stjerne som i 
slutten av sin livssyklus har est opp og 
blitt en rød kjempestjerne. Når dverg-
stjernen har nådd en kritisk masse på 
1.4 solmasser (den såkalte 
Chandrasekhars grensemasse), så vil 
den eksplodere som en supernova. 
 
Denne eksplosjonen skjer alltid når 
grensemassen på 1.4 solmasser nås. 
Dette betyr at en slik supernova alltid 
vil ha den samme utstråling (luminosi-
tet). På grunn av dette kan supernova- 
eksplosjoner av type Ia brukes til å 
finne avstanden til galaksen den har 
eksplodert i.  
 
SN 2014J er den nærmeste type Ia 
supernovaen som er observert de siste 40 årene. Siden galaksen M82 er så nær oss, har vi allerede en ri-
melig presis avstandsbestemmelse til denne. Dette gjør at vi kan få en bedre kalibrering av den absolutte 
lysstyrken til type Ia supernovaer. 
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Beskuelse av vår-galaksene 
av Eric Jensen, SAF og TAF 

 

Om våren på kveldstid er store deler av Melkeveien enten under eller lavt over horisonten. Det 

betyr at når vi ser opp på himmelen, ser vi ut av galaksens plan. De fleste deep-sky objekter som 

amatører observerer på denne årstiden blir altså andre galakser, snarere enn hoper og tåker i 

Melkeveien. 
 

Galaksene strekker seg over en stor del av himmelen og befinner seg i klumper og bånd som går fra Ursa 
Major (Store Bjørn) i nord, ned gjennom Canes Venatici (Jakthundene) under draget på Karlsvogna og 
videre til Leo (Løven), Coma Berenices (Berenices hår) og Virgo (Jomfruen). Dette svære systemet er 
Virgo-superhopen, som igjen består av lokale fortetninger eller hoper i de nevnte stjernebildene. Den lo-
kale hop av galakser, som inkluderer Melkeveien, er også medlem av superhopen. De andre hopene be-
finner seg noen titalls millioner lysår fra oss, opp til rundt 60 millioner lysårs avstand for Virgo-hopen. 
 
Avstanden til tross – Her er virkelig mye flott å se, og mange av galaksene er lyssterke. Mørk himmel er 
selvsagt en stor fordel når de skal observeres. Og større kikkert gjør at både et større antall objekter kan 
sees, samt at de sterkere av dem viser flere detaljer. Her tar vi for oss noen velkjente, lyssterke galakser, 
foruten en del utfordringer som lar seg observere under gode nok forhold og med stort nok teleskop. 
 
M101 i Ursa Major er en spiralgalakse av stor visuell utstrekning, men den har ikke høy overflatelysstyr-
ke utenom i kjernen. Mørk himmel vil kunne avsløre utblåste, veldig klumpete spiralarmer. Klumpene er i 
hovedsak emisjonståker av gass hvor stjerner dannes. Lille NGC 5474, som befinner seg i nærheten, har 
et uvanlig utseende ettersom kjernen – om det er riktig uttrykk – befinner seg nær kanten. Den lyseste 
delen er altså langt fra midten. Malplasseringen skyldes etter alt å dømme vekselvirkning med M101, og 
vil ikke vedvare over tid. 

 
Videre mot syd, i Canes Venatici, blir det 
virkelig rikt med flotte galakser. Det er 
blant annet her vi finner M51, Malstrøm-
galaksen, som har den visuelt mest utpre-
gede spiralstrukturen av dem alle. M106 
er et annet høydepunkt. Den er også en 
spiral, men vi ser den på skrå. To armer 
peker hver sin vei og den kan minne om 
en utstrukket "S" i fasong. Kjernen er 
kraftig, og i kant med den er en støvsky. 
M106 er en aktiv galakse av Seyfert-
typen, og sender ut store mengder infra-
rød stråling fra kjernen. 
 

Spiralgalaksen M106 til høyre er en av perlene i Canes Venatici. Nær venstre bilderand sees kantspiralen 
NGC 4217. 

 
NGC 4449 er mindre i utstrekning både fysisk og visuelt. Den er faktisk en dverggalakse, men har uvan-
lig stor synlig overflatelysstyrke. Dette er grunnet flere skyer av nydannede stjerner og emisjonsområder. 
Galaksen er grovt sett rektangulær i form, og skyene sees som knuter av høyere intensitet. NGC 4449 er 
definitivt et av de mer givende objektene i dette stjernebildet. 
 
Over i Leo fortsetter trenden med lyssterke galakser. Trioen i Leo bestående av M65, M66 og NGC 3628 
er gjerne den mest kjente samlingen her. Undertegnede mener imidlertid at den fineste galaksen i Leo 
(kanskje) er NGC 2903, som befinner seg over løvens hode. Dette objektet har virkelig "alt" – Stor ut-
strekning, kraftig kjerne, spiralstruktur med mørke områder imellom, og et par lokale fortetninger på hver 
side. Imponerende! 



18     Corona, 2/2014 - Trondheim Astronomiske Forening 

 
Galaksehopen Abell 1367 i Leo er en krevende, men 

rik ansamling å observere. 
 
Stjernebildet huser også den fjerne galaksehopen 
Abell 1367, med en avstand på over 300 millioner 
lysår. Dette er ikke en del av den lokale superhop, 
men tilhører snarere Coma-superhopen. Visuell ob-
servasjon av de enkelte galaksene stiller krav til 
både teleskop og himmel. Det lyseste medlemmet 
har eksempelvis bare en visuell magnitude på 11.8. 
De sentrale delene av Abell 1367 er likevel impone-
rende: I undertegnedes teleskop ble 9 galakser sett i 
samme synsfelt ved 250x forstørrelse, under en ob-

servasjonssesjon i april i år. De var synlige som grå flekker av varierende styrke og størrelse, og hos noen 
av dem kunne forskjellige fasonger sees. Dette snarere i form av at de hadde varierende grad av ovalitet, 
enn at det var noen detaljer å se. Det mest inntrykksfulle ved synet er vissheten om den store avstanden og 
størrelsen av hva man ser – Samt at det er virkelig gøy faktisk å kunne se så mange galakser på én gang. 
 
Virgo-hopen er den delen av den lokale superhopen som har flest galakser som er lett synlige i mindre 
amatørkikkerter. Den strekker seg også godt over grensen inn i Coma Berenices. Området er spesielt rikt 
på elliptiske galakser, som riktignok ikke har detaljer å vise. Flere er Messier-objekter, som M84 og M86. 
M87 er den fysisk største av dem, og er spesielt kjent for en stråle av materie som slynges ut av kjernen 
ved nær lyshastighet. To Messier-spiraler i området er M99 og M100. Disse kan vise strukturen sin i ama-
tørteleskop. 
 
Abell 1656 – Coma-hopen, er som navnet antyder en del av Coma Berenices superhop, sammen med 
Abell 1367. Den er også over 300 millioner lysår unna, og inneholder et meget stort antall galakser innen-
for et nokså lite område av himmelen. Den er ofte en utfordring. Galaksene her er i all hovedsak lyssvake, 
men ligger i visse områder tett i tett innenfor selv små synsfelt. 
 
Stjernebildet har imidlertid også mange lyssterke objekter. Kantspiralen NGC 4565 regnes av mange som 
det fineste eksemplaret innen sin kategori: Av utseende syltynn, stor og med sterk kjerne. En smal støv-
sky går parallelt med den store aksen og deler objektet visuelt på langs. Vi finner også M64, Blackeye-
galaksen, som også har en støvsky. Imidlertid er dens utseende vesensforskjellig: Galaksen er elliptisk i 
omriss, og nær den lyse kjernen er en kort, men tykk, krummet støvsky hvor lysstyrken brått faller. 

 
Stavspiralgalaksen NGC 4725 er en av de større i stjer-
nebildet Coma Berenices. Mørke forhold og stor kikkert 

vil kunne avsløre noe av strukturen. 
 
NGC 4725, også i Coma, er totalt sett en lyssterk galakse, 
men den er spredt utover et stort nok område til at den 
ikke blir særlig intens. Dette er en stavspiral. Staven er 
visuelt diffus og går ut fra hver side av kjernen. I hver 
stavende kan et kort spiralsegment sees. 
 
Utover vår-natta kommer også Hercules nokså høyt opp. 
Her finnes enda en fjern utfordring: Hercules-hopen av 

galakser, Abell 2199. Denne er vanskeligere å observere enn eksempelvis Abell 1367 i Leo. Her er mye 
som er virkelig svakt. Mange av galaksene har betegnelser fra MCG (den "morfologiske") – katalogen, 
uten å være oppført med noe NGC-nummer. Det mest lyssterke medlemmet, NGC 6166, har en magnitu-
de på omtrent 12. Galaksen var visuelt klart den sterkeste da undertegnede observerte hopen i våres, og de 
øvrige ble i stor grad sett i sidesyn som svake flekker. Avstanden er på hele 400 millioner lysår. 
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Afrodite (Venus) passerer over solskiven 
av Per-Jonny Bremseth 
 

 
 
Tidlig om morgenen 8. juni 2004, for ca. ti år siden, gikk jeg fra hotellet i Rhodos og opp mot høyden 
hvor Apollotempelet ligger med min gamle refraktor som forstørrer 60x og en eske som var malt sort inn-
vendig. Jeg skulle utføre okularprojeksjon, slik at jeg sendte solbildet inn i esken og fotograferte. En stor 
flaske vann var også kjekt å ha i varmen! 

Utstyret som ble brukt under Ve-
nuspassasjen 

 
Jeg rigget opp teleskopet og utstyret i 
god tid før passasjen skulle skje og 
mens det ennå var nesten mørkt.  
 
Litt før Venus kom inn på solskiven 
ringte min kone Marie og sa at plane-
ten nettopp hadde tangert solranden! 
Straks etter kunne også jeg se et me-
get lite innhugg ved solranden. Det 
ble uhyre spennende og jeg tok bil-
der. Etter hvert kom hele planeten inn 
på Solen. Den berømte ”sorte-dråpe-
effekten” var ikke så tydelig, kanskje 

på grunn av gode forhold og nesten skyfri himmel? 
 
Sentrale deler av passasjen tegnet den 8. 

juni 2004, kl.07:30 UT. 50 mm refraktor 
med 9 mm okular og filter (60x). Jeg 

kunne observere en svak, brunlig atmo-
sfære rundt planeten. To små solflekker 
nær solsentrum. 

 
Mange turister ruslet forbi og så og 
snakket om det jeg hadde i esken. Jeg 
forklarte hva det var, og det var moro å 
høre forskjellige utsagn som ”Hemsk 
bra”, ”Mamma mia”, ”beautiful” og 
”Wunderschön”. En trønder kom også 
og mente opplegget var ”jævli bra”. 
 
Etter hvert ruslet planeten Venus mot 
sin maksimale passasje. Jeg monterte et 
filter på okularet og observerte direkte 
gjennom teleskopet. Jeg kunne observe-
re en helt sort planet med antydning til 
en tynn, lysebrun atmosfære rundt! Teg-

ning ble selvfølgelig utført og bilder tok jeg hele tiden. 
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Lenger nede ved Apollotempelet stod tre amatørastronomer med en fin refraktor og en enda finere reflek-
tor. Også de benyttet projeksjonsmetoden. Jeg snakket litt med dem og tok noen bilder. 
 
Jeg skiftet film og drakk vann. Solen stekte og nesten 70 bilder ble tatt i alt! Venus nærmet seg nå solran-
den igjen, og ”sorte-dråpe-effekten” var ikke så tydelig denne gangen heller. 

 

 
Venus var etter hvert på tur ut. På utsiden av solranden kunne jeg tydelig se Venus sin atmosfære refrak-
sjon (med okularprojeksjon). Det virket nesten som planeten gikk gjennom en tynn hinne. Etter 8-10 se-
kunder var det over. Denne effekten ble ikke sett ved ingress (inngang). 
 
Etter disse ca. 7 timene var det virkelig godt med god mat og kald øl! 
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NASA har illustrert Universets begynnelse og utvikling slik. Størrelsen økte voldsomt i begynnelsen. 
Etterpå fortsatte det å utvide seg, men i et mye mer avslappet tempo. (Illustrasjon: NASA) 

Nyheter 
Pris for oppblåst univers 
Kilde: forskning.no  

I Universets begynnelse skjedde det sannsynligvis noe helt usannsynlig: I løpet av et øyeblikk 

blåste verdensrommet seg opp som et turbo-popkorn. Nå mottar tre fysikere Kavliprisen for 

ideen om denne voldsomme inflasjonen.. 

 

Hele Universets historie handler egentlig om utvidelse. 

Selv i dag er alt på vei utover i svimlende hastighet. Det var nettopp denne bevegelsen utover som satte 
forskerne på sporet av dagens svært godt etablerte teori om Big Bang. 

På begynnelsen av 1900-tallet oppdaget forskerne at fargen på lyset fra galaksene i verdensrommet var 
forskjøvet litt mot rødt. Og det forteller oss noe om galaksenes bevegelse: De er på vei bort fra oss i stor 
fart. 

Og når noe har fart i en viss retning, går det plutselig an å regne ut hvor det kom fra i utgangspunktet. Det 
er slike og andre regnestykker som har fortalt oss at alt vi kan se i Universet må ha kommet fra et område 
som var nesten uendelig lite. 

Det er ingen som vet hva som skjedde da verden begynte. Men det må altså ha begynt å utvide seg og 
fortsatt med det til det ble til verdensrommet vi kjenner. Men det er noen egenskaper ved dette universet 
som forvirrer forskerne: 

1. Hvorfor er alle ender av verdensrommet så like? Det burde være større variasjon. 
2. Hvorfor er universet tilsynelatende flatt? Alt tilsier at det skulle vært buet, for eksempel som en 

boble. 
3. Hvorfor finnes det ingen magnetiske mono-poler – altså partikler som bare er en nordpol eller en 

sørpol? Fysikken antyder at det burde ha blitt skapt tilnærmet uendelige mengder av dem i Uni-
versets begynnelse. Hvorfor finner vi ingen? 
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Det var disse gåtene som fikk Alexei A. Starobinsky, Alan H. Guth og Andrei D. Linde til å komme 
opp med en ny ide: Hypotesen om inflasjon. 

Den sier at Universet i løpet av sine aller første øyeblikk ikke bare hadde en utvidelse, men en oppblåsing 
som var helt vanvittig: Alle avstander ble rundt 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ganger større på 
under en trilliondel av et sekund. En slik inflasjon løser nemlig på mirakuløst vis alle de tre problemene 
listet over. 

I dag er ideen om inflasjon en viktig del av teorien om Big Bang. Og akkurat disse dager er kanskje de 
mest spennende i hypotesens historie. Nå driver nemlig flere forskerteam og søker etter gravitasjonsbøl-
ger som kan bevise at inflasjonen faktisk skjedde. 

Inflasjonen som Guth, Linde og Starobinsky tenkte seg får altså store følger for hvordan Universet utvik-
let seg. Og dette kan altså forklare flere ting, for eksempel hvorfor Universet er så ensformig. 

«Når vi ser langt utover i rommet i alle retninger, ser vi at ulike deler av Universet som ligger ekstremt 
langt fra hverandre ligner hverandre og har omtrent lik temperatur,» forklarer astrofysiker Jostein Riiser 
Kristiansen fra Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Og når områder er så like, forventer vi at de har hatt kontakt med hverandre og slik utviklet felles trekk. 
Kristiansen forklarer med et eksempel: 

Legger du en varm klump med jern inntil en kald jernklump, vil det overføres varme fra den varme til den 
kalde klumpen, og de to blir etter hvert i likevekt. Men avstanden mellom områdene i universet er for stor 
til at de kunne ha utvekslet egenskaper på denne måten. Så hvorfor er de da så like? 

Her kommer inflasjonen inn: I begynnelsen, da Universet var ørlite, utvekslet det egenskaper, slik at det 
var likt tvers igjennom. 

«Da inflasjonen så skjedde, utvidet Universet seg så fort at to ulike områder som var i likevekt før infla-
sjonen ble skilt kjempelangt fra hverandre. Så langt at det i dag ikke er mulig å tenke seg at de kan ha 
vært i kontakt – med mindre inflasjonen har skjedd,» sier Kristiansen. 

Den første voldsomme utvidelsen kan også forklare mysteriet med det flate Universet. 

Forskerne har gjort målinger i rommet for å finne ut om rommet krummer seg, for eksempel som en bal-
long. En slik krumming vil bety at Universet ikke er uendelig stort, og at det er lukket: Dersom du reiser 
langt nok ut i rommet så vil du altså til slutt komme tilbake til stedet der du startet. 

All fysikk tilsier at rommet skal ha en krumning. For vi vet at krumningen øker med tida. Bare en ørliten 
tendens til krumning i begynnelsen ville altså gi store utslag i dag. Så skal universet være flatt i dag må 
innstillingene i begynnelsen ha vært helt usannsynlig nøyaktige. 

Og likevel: Målingene peker mot at vi lever i nettopp et slikt flatt univers, men inflasjonen kan igjen løse 
problemet. 

På grunn av inflasjonen er Universet blitt ufattelig stort - mye større enn det ellers ville ha vært. Dette 
betyr at det ligger enorme områder utenfor den delen av verdensrommet som vi kan observere. 

Du kan tenke deg vårt synlige verdensrom som en bitte liten del av overflata på en kjempestor ballong, 
kanskje tusener, millioner eller milliarder ganger større enn det vi kan se. Da vil vi ikke oppdage krum-
ningen i Universet fordi alt er strukket ut. 

«Når vi gjør målinger vil det se ut som om rommet er flatt, på samme måte som et menneske vil oppfatte 
jordoverflata som flat, selv om den i virkeligheten krummer seg,» forklarer Kristiansen. 

På spørsmål om hva som befinner seg i dette enorme, ukjente verdensrommet utenfor vitenskapens lille 
sirkel av lys, trekker han inn inflasjonen nok en gang: 

«Antageligvis er Universet likt i alle retninger, og likt de områdene vi kjenner, med galakser og stjerner. 
Vi har ingen indikasjoner på at det er annerledes. Dersom vi etter hvert finner ut mer om inflasjonen, vil 
vi kanskje kunne si noe mer, for eksempel om hvor stort Universet virkelig er og hvor fort det utvidet seg 
under inflasjonen,» sier Kristansen. 

«Dessuten er det veldig spennende å forsøke å forstå akkurat hvilke fysiske prosesser som gjorde seg 
gjeldende under inflasjonen. Vi snakker om fysikk som skjedde ved energier som er omtrent 10 000 mil-
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liarder ganger høyere enn det som er undersøkt på CERN, så inflasjon kan være et viktig vindu inn mot 
fundamental fysikk i en helt annen liga enn det vi har studert tidligere. 

På den annen side vil vi aldri kunne undersøke de ukjente delene av Universet direkte, siden de per defi-
nisjon ligger utenfor området vi kan observere. Ingen informasjon slipper over horisonten til vår del av 
verdensrommet. 

Men dersom vi kunne sett hele dette enorme Universet, ville vi kanskje også ha funnet igjen de forsvunne 
magnetiske mono-polene som ingen har sett snurten av. For hvis inflasjonen har ført til at Universet er så 
stort, er det ikke noe rart at slike partikler glimrer med sitt fravær. Riktignok ble det skapt hauger av dem i 
verdens begynnelse. Men sprer du dem ut over det gigantiske rommet, blir de så tynt fordelt at de i prak-
sis blir borte. 

«Det vil bare finnes noen få av dem i hele det observerbare Universet, og oddsen for at en mono-pol fak-
tisk skulle passere igjennom ditt laboratorium er forsvinnende liten.» 

Og slik løser altså inflasjonen denne gåten også. 

Det er forståelig at inflasjonshypotesen har fått en viktig plass i teorien om verdens begynnelse. Men vi 
skal heller ikke glemme at den fortsatt ikke er bevist. Mens Peter Higgs og François Englert fikk sin No-
belpris etter funnet av den lenge ettersøkte Higgspartikkelen, får Guth, Linde og Starobinsky sin Kavlipris 
i innspurten av leitinga etter bevis for inflasjonsteorien. 

For dersom det faktisk skjedde en slik kjempeoppblåsing, bør den ha etterlatt seg avtrykk etter gravita-
sjonsbølger. Og disse skal det være mulig å finne. 

I mars i år annonserte forskergruppa bak instrumentet BICEP2 at de trodde de hadde observert slike sig-
naler. Men resultatene er ikke ferdig vurdert eller bekreftet av andre, og for bare noen uker siden begynte 
det å svirre rykter om at resultatene skyltes en feil. 

Allerede i november 2014 venter vi imidlertid resultatene fra en annen og mer omfattende undersøkelse, 
med satellitten Planck, og de kan sette prisvinnernes hypotese i et nytt lys. Enten får vi den første virkeli-
ge bekreftelsen på at inflasjonen skjedde, og en ny indikasjon på hvor viktig de tre forskernes ideer har 
vært for forståelsen av vår egen verden. 

Ellers så fortsetter jakta, for selv et negativt resultat vil neppe være nok til å knekke en hypotese som er så 
etablert som inflasjonshypotesen. Med jevne mellomrom lanseres det nye teorier som søker å forklare de 
ulike paradoksene knytta til den forståelsen vi sitter med i dag - ikke alle får like mye oppmerksomhet. 

Eivind Wahl 

 

Kavliprisen er tre forskningspriser som annethvert år deles ut i Oslo av den amerikanske stiftel-
sen Kavli Foundation og Det Norske Videnskaps-Akademi. Prisfondet er opprettet av den 
norsk-amerikanske forretningsmannen Fred Kavli. Prisbeløpet er på 1 million dollar for hvert av 
fagområdene. 
 
Prisene ble første gang utdelt i 2008, og går til utmerket forskning innenfor følgende områder: 
Astrofysikk – til forskere som har utvida kunnskapen om og forståelse av universets opphav, 
utvikling og egenskaper, inkludert feltene kosmologi, astronomi, solfysikk, romforskning, ast-
robiologi, astrofysiske og astronomiske instrumenter og partikkel-astrofysikk. 
Nanovitenskap – til grunnforskning og anvendt forskning på atom-, molekyl-, makromolekyl- 
og cellestrukturer, inkludert nanomaterialer, nanobioteknologi, makromolekylær syntese, mole-
kylær mekanikk og instrumentering på nanonivå. 
Nevrovitenskap – til forskere som har utvida vår kunnskap om hjernen og nervesystemet, in-
kludert molekylær nevrovitenskap, nevrogenetikk og kognitiv nevrovitenskap. 
 
Fred Kavli var en norsk-amerikansk fysiker, sivilingeniør, bedriftsleder og filantrop. Etablerte 
teknologiselskapet Kavlico Corporation og Kavli Foundation som arbeider for å fremme grunn-
forskning. Kavli døde 21. november i fjor. 
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Deep Sky fotografering - del 2: Bildebehandling 
av Terje Bjerkgård 
 

I forrige nummer av Corona tok jeg for meg fotografering av Deep Sky objekter med speilre-

flekskameraer og teleskop. I denne artikkelen skal jeg ta for meg den videre prosesseringen av 

bildene som er tatt. Det er nemlig ganske mye som kan gjøres for å få et godt sluttresultat. 
 

Utgangspunktet 
I forrige nummer av medlemsbladet forklarte jeg hvordan en kunne fotografere Deep Sky objekter med 
speilreflekskamera og teleskop. Etter at bildene er tatt så må det alltid en del bildebehandling til for å få et 
resultat en kan være fornøyd med. 
 
I denne artikkelen vil jeg ta utgangspunkt i bilder jeg tok av Andromedagalaksen i desember i fjor og bru-
ke det som eksempel for å vise hva som kan gjøres for å få et brukbart sluttresultat (som du kan se bakerst 
i artikkelen). 
 
Som jeg fortalte i forrige artikkel, så tas bildene med høy ISO og i raw format. I det aktuelle eksempelet 
tok jeg 10 eksponeringer á 30 sekunder ved ISO 800 gjennom min 80 mm APO refraktor. Sammen med 
raw eksponeringene valgte jeg en innstilling som gjorde at jeg også fikk en jpg versjon. Fordelen med jpg 
er at de er raske å ta opp i et bildevisningsprogram for å vurdere om kvaliteten på en eksponering er god 
nok til tas med i den videre prosesseringen. 
 

  
Til venstre en ubehandlet eksponering (ISO 800, 30 sek) av Andromedagalaksen og til høyre den samme 
bearbeidet i Photoshop. 

 
Her over har jeg tatt opp et av bildene jeg tok av 
Andromedagalaksen. Ubehandlet ser det ikke 
spesielt bra ut; det er for mørkt og det er ikke 
mye detaljer å se.  
 
Ved å behandle bildet i programmet Adobe Pho-
toshop, så blir det et helt annet resultat. Nå kan 
vi se støvbåndene godt, vi ser ganske mye detal-
jer og satellittgalaksene kommer fint fram. Imid-
lertid er det, som utsnittet til venstre viser, blitt 
sjenerende mye støy, og fargebalansen er ikke 
god. Dette kan vi gjøre noe med ved å legge 
sammen flere bilder. 
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Stacking – legge sammen bilder 
Det å legge mange bilder sammen kalles gjerne for stacking. Denne prosessen medfører at sig-
nal/støyforholdet (S/N) i det endelige bildet blir bedre. Dette skyldes at det meste av støyen i hver ekspo-
nering har en tilfeldig plassering (som f.eks. i utsnittet på forrige side), slik at den blir delvis ”nullet ut” 
når vi legger bilder oppå hverandre. Signalet (det vi vil ta vare på) er på samme sted på alle bildene og 
blir derimot forsterket. Matematisk sett blir S/N i summen eller gjennomsnittet av N eksponeringer lik √N 
ganger bedre enn i et enkelt bilde. Det vil si at S/N for 10 eksponeringer øker med en faktor √10 = 3.16. 
 
Det er mange programmer en kan bruke til stacking, men mange av disse må en betale for. Det finnes 
imidlertid minst ett godt program for å stacke deep sky bilder som er gratis – DeepSkyStacker (DSS). 
Programmet kan enkelt lastes ned fra http://deepskystacker.free.fr/english/index.html . Det finnes forøvrig 
også en mac-versjon for de som foretrekker det. 
 

Bruk av DeepSkyStacker 
 

 
 
Etter å ha åpnet programmet, så er det listet opp en rekke opsjoner på venstre side av skjermbildet (se 
over). Ved å klikke på ”Open picture files..”, ”dark files..”, ”flat files..” osv., så får en lastet opp filene 
som skal brukes i stacking-prosessen. En rekke bildeformater kan lastes opp, inklusive jpg, tif og bmp, 
samt raw-filer. Filene blir deretter listet opp i programmet. Ved å markere et av dem kan en se hvordan 
det ser ut. En kan strekke lyset i skjermen ved å bruke glideknappen øverst til høyre. 
 
Nå er det flere mulige måter å gjøre stackingen på i programmet, så her er det bare å prøve seg fram. Jeg 
vil her forklare hvordan jeg pleier å gjøre det. Det ligger forøvrig en rekke videoer på youtube som forkla-
rer hvordan en kan gjøre det. 
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Etter å ha haket av alle filene med ”Check all”, velger jeg opsjonen ”Compute offsets..”. Programmet be-
regner nå avvik mellom bildene i stjernesynlighet og posisjoner/rotasjoner. Disse kommer da fram i listen 
(se over). Den viktigste parameteren her er ”Score”. Dersom noen av bildene har en mye lavere score enn 
andre, så er det gjerne tegn på uskarphet, f.eks. som følge av rystelser eller dårlig ”tracking”. Disse bilde-
ne velger jeg nå vekk fra den videre prosessen ved å fjerne haken ved dem. Dette kan også gjøres ved å 
bruke opsjonen ”Register checked pictures”, hvor det finnes en del valgmuligheter, men jeg velger altså å 
gjøre dette manuelt. 
 

Stacking prosessen startes ved å klikke på ”Stack 
checked pictures…” En får da opp en meny hvor 
en har en rekke valg. Det enkleste er å la pro-
grammet velge innstillinger ved her å klikke på 
”Recommended settings..” . For å endre parametre 
går en inn på ”Stacking parameters..” Klikk deret-
ter OK og prosessen starter.  
 
Etter noen minutter, avhengig av prosessor i da-
tamaskin og antall bilder kommer det fram et fer-
dig resultat på skjermen. Dette bildet er lagret au-
tomatisk som et 32bits tiff bilde.  
 
Under bildet finnes det faner for videre prosesse-
ring av bildet som nå er stacket (se under). Dette 
kan brukes for å gjøre endringer dersom en ikke 
har f.eks. Photoshop eller tilsvarende avansert bil-
debehandlingsprogram. Jeg bruker photoshop, 
men bruker DSS for å få et førstehåndsinntrykk av 
bildet. Jeg pleier der å gå inn på RGB/K levels 

fanen og justere histogrammet så det ligger over kurven som vist på figuren under. Husk å hake av for 
linked settings (ellers må du justere alle fargene for seg)! For å endre på formen til kurven går jeg inn på 
Luminance fanen. Det gjelder å få histogrammet til å ligge mest mulig i kurven. Etter at jeg er fornøyd 
med dette lagrer jeg bildet med ”Save picture to file”, men UTEN å hake av for ”Apply adjustments to 
saved file”! 
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Videre prosessering 
Det er som nevnt over fullt mulig å gjøre bildet noenlunde ferdig prosessert i DeepSkyStacker, men min 
erfaring er at det er vanskelig å få et godt resultat. Det finnes flere gratis og billige programmer på nettet 
til dette, men jeg anbefaler å bruke Photoshop dersom du har tilgang til dette. 

 
Det er ikke meningen å gi en fullstendig innføring i bruk av Photoshop her, men bare gi noen tips om de 
viktigste funksjonene i programmet. Når jeg tar det stackede bildet inn i Photoshop, så er det spesielt på 
grunn av funksjonen ”Curves”. Denne er helt uunnværlig for å justere lysstyrken i astrobilder. Grunnen er 
de store kontrastene mellom den mørke bakgrunnen og objektene en gjerne vil framheve. Jeg pleier å 
bruke ”Curves”, gjerne sammen med ”Levels”, i flere små trinn inntil jeg er fornøyd. Her må en bare prø-
ve seg fram. En skal ende opp med et histogram som ideelt sett ser ut som på figuren over. 
 
Etter å ha justert lys, så er bildet som oftest temmelig kornet på grunn av den store kontrasten. Dette kan 
en gjøre noe med ved å bruke filteret ”Gaussian blur” og deretter ”Unsharp Mask”. Imidlertid finnes det 
en mye bedre metode i Photoshop: Lagre bildet og velg deretter å åpne filen som ”Camera Raw”. Dette 
vil åpne raw konverteringsmodulen i Photoshop. Under fanen ”Detail” finner du ”Noise Reduction” og 
her justerer du ”Luminance” og ”Color” inntil støyen blir minimal uten at for mye detaljer blir borte (se 
neste side). Verdiene 50 på begge er som regel passende. Når du først har åpnet bildet i raw konverteren, 
kan det også være lurt å gjøre noen siste endringer i lys og kontrast under fanen ”Basic”. Klikk deretter på 
”Open Image”.  
 
Støyreduksjonen har medført at bildet er blitt en tanke mer uskarpt. For å rette på dette må en bruke filte-
ret ”Unsharp mask”. Når du åpner funksjonen er det tre glideknapper å flytte på. Her må en prøve seg 
fram, men for meg er typiske verdier 100 % for ”Amount”, 3.0 pixels for ”Radius” og 1 levels for 
”Threshold”.    
 
Når det gjelder støyreduksjon kan jeg også anbefale programmet Neat Image. Det finnes en gratis enkel 
demoversjon som er grei å bruke. Imidlertid er min erfaring at raw konverteren i Photoshop ofte gjør en 
bedre jobb med å fjerne spesielt fargestøy.  

 

 
 
Funksjonene Curves og Levels i Photoshop. 
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Raw konverteringsmodulen i Photoshop. Fanen ”Detail” er her valgt for å fjerne støy i bildet. 
 

 
Andromedagalaksen. Det ferdige resultatet etter stacking og prosessering. 
Se også http://utenformelkeveien.taf-astro.no/#!album-1-32  
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Stjernehimmelen juni – september 2014 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er sommersolverv 21. juni kl. 12:51 NST (Norsk Sommertid). 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 Krepsens 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. 04.29 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 1. september (bare 11 minutter). Imidlertid kan en se ganske mye på 
stjernehimmelen før det, og ikke minst planetene Jupiter, Uranus og Neptun som vil stå fint til allerede 
tidlig i høst. 
 

Planetene 
Merkur har største østlige vinkelavstand den 12. juli, og står da like over østhorisonten før soloppgang. 
Den lyse sommerhimmelen gjør det vanskelig å se planeten uten prismekikkert. Merkur har største vestli-
ge elongasjon 22.september, men går da ned før Sola, og er således ikke synlig. 
 
Venus står opp samtidig med Sola i juni. På ettermiddagen den 24. juni passerer en tynn månesigd 2.6 
grader sør for planeten. Dette er en fin anledning til å finne planeten på dagtid. På formiddagen den 18. 
august passerer Venus bare 0.2 grader nord for Jupiter. Planetene er bare 18 grader vest for Sola, så sørg 
for og skygg for denne med f.eks. et hushjørne. Bruk en prismekikkert for å finne planetene. Venus har 
lysstyrke -3.9 mag og Jupiter -1.8 mag, så de er godt synlige. Venus nærmer seg Sola utover i perioden og 
når øvre konjunksjon (bak Sola) 25. oktober. 
 
Mars var i opposisjon den 8. april. Planeten er fremdeles synlig i sør på en lys sommerhimmel utover i 
juni. Den befinner seg i stjernebildet Jomfruen (Virgo). Diameteren til planeten avtar gradvis og er f.eks. 
11 bueskunder 10. juni. Siden skiven er så liten, så sier det seg selv at det må være gode forhold for å se 
noe særlig med detaljer på planeten. Planeten er ikke synlig fra slutten av juni og resten av denne perio-
den. 
 
Jupiter kan sees på vesthimmelen på kvelden i juni, og forsvinner i sollyset i løpet av måneden. Planeten 
dukker opp igjen på morgenhimmelen i slutten av august og befinner seg da i stjernebildet Cancer (Krep-
sen). Med et litt større teleskop kan du se etter den Røde Flekken. Når den kan sees finner du her:  
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3304091.html?page=1&c=y 
 
Saturn står i stjernebildet Vekten (Libra) og var i opposisjon (nærmest oss) 10. mai. Saturn er synlig lavt 
på sørhimmelen i hele juni, på det meste bare 10–11 grader over horisonten. Ringåpningen er nå svært 
stor og Cassinis deling er synlig i en liten refraktor dersom det er rolige forhold. 
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Uranus står svært fint til fra august og utover hele høsten. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene 
(Pisces). Planeten er i opposisjon (nærmest oss) 7. 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 lys-
sterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna. Månen ok-
kulterer nesten Uranus den 11. september ca. kl.03.30 sett fra Trondheim. Månen Titania forsvinner fak-
tisk bak Månen. Fra Nord-Norge blir også planeten okkultert.  
 

 
 
Neptun er i opposisjon 29. august, og den kan observeres fra omtrent den datoen. Planeten befinner seg 
lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius). Lysstyrken er 7.8 mag og planet-
skiven er kun 2.3 buesekunder tvers over. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den 
grønnlige fargen og at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse.  


