
 



Redaktørens ord

 
Lysende nattskyer, et typisk sommerfe-
nomen 

Det ble jammen juli i år før Corona 
nr.2 kom ut til dere. Det er meningen at 
bladene skal komme ut i mars, mai/juni, 
august/september og november/dese-
mber, men uten stoff til å lage blad, så 
blir det svært vanskelig å holde tidsfris-
tene. Denne gang måtte jeg ty til to 
gamle artikler fra begynnelsen av år-
hundret for å fylle opp. Disse to er uan-
sett tidløst nybegynnerstoff. I det hele 
tatt er det mye stoff om observasjoner i 
dette nummeret, fra observasjonstips 
for det enkleste utstyret, nemlig øy-
nene, objekter for små teleskoper, om 
Jupiter, Deep Sky og Messier-katalo-
gen og om Mars.  

 Mars kan vi allerede begynne å 
glede oss til! Den er i en gunstig oppo-
sisjon i år og det er lenge siden sist! 
Mars er den eneste planeten vi kan se 
overflatedetaljer på med små 

teleskoper og det er mye å se dersom 
forholdene er gode. 

Den 2. mai fikk vi den triste nyhe-
ten om at Erik Tandberg var død. 
Tandberg har betydd så mye for oss 
som har levd en stund når det gjelder 
interessen for romfart. Jeg husker ty-
delig kvelden 20.juli 1969, da vi fulgte 
med på månelandingen, kyndig ledet 
av Tandberg. Dessverre kan vi ikke 
gjenoppleve dette, da NRK har slettet 
opptaket. Det ble overspilt en gang på 
70-tallet. En annen begivenhet jeg 
husker godt er sammenkoblingen mel-
lom de to romfartøyene Apollo og 
Sojuz i 1975. Erik Tandbergs hadde 
en usedvanlig saklig og lett forståelig 
måte å framlegge alt mulig om rom-
fart, enten det nå gjaldt tekniske be-
greper, månegeologi eller banene til 
romfartøyene. Hans entusiasme var 
svært så smittende, noe som var tyde-
lig da vi hadde gleden av å ham her på 
flere TAF-møter og jubileumskonfe-
ransen.  

Til slutt, se etter de nærmest 
«elektrisk» blåhvite lysende nattsky-
ene. Juli og august er tiden for dem 
her i Trøndelag. GOD SOMMER! 

Terje Bjerkgård 
PS: Løsningen på kryssordet kommer 
i neste nummer!

 
 
 

Styret i TAF informerer 
Rett etter at regjeringen innførte strenge tiltak for å bremse spredningen av vi-
rus, bestemte TAF styret seg for å avlyse alle møter, observasjonskveder og 
annen aktivitet som medfører smittefare. Det ble vurdert å avholde nettbasert 
Generalforsamling. Dette er ingen god løsning. Siden Styret utmerket vel kan 
styre på det foreløpige budsjettet for 2020 som ble vedtatt i fjor, så velger vi 
heller å utsette Generalforsamlingen til etter at regjeringen har normalisert reg-
lene for sosial omgang.  
 
Håper vi kan treffes i større ansamlinger igjen snart. Inntil da; Hold dere friske. 
 
 
Nye medlemmer og utmeldinger 
TAF har fått 5 nye medlemmer siden sist. Vi ønsker hjertelig velkommen til  
 

Elizabeth Alia, Espen Neverdal, Carolina Rønquist, Einar Rønquist og Kris-
tian Rønquist. 

 
 
Birger Andresen,  
Leder i Trondheim Astronomiske Forening 

 

 
 
REDAKSJONEN 
 

Redaktør: 
Terje Bjerkgård 
Hans Finnes gate 37 
7045 Trondheim 
Tlf : 911 99 521 
E-post: nestleder@taf-astro.no  
 

Faste medarbeidere: 
Nyhetsredaktør: Eivind Wahl 
Generelt stoff: Birger Andresen 
 
Andre bidragsytere dette nr.:  
Per-Jonny Bremseth, Jørn Dahl-
Stamnes, Brit Kristiansen 
 

BIDRAG: 
Bidrag, helst som e-post, sendes di-
rekte til redaktøren (se adresse 
over). 
 
 
 
TAFs adresse: 
Birger Andresen 
Stubbsvingen 36 
7036 Trondheim 
Tlf priv: 73 83 98 88 
Mobiltlf: 489 59 933 
E-post: leder@taf-astro.no 
 
 

INTERNETT 
 

TAF: http://www.taf-astro.no 
 

 
 
TRYKKING :  
WACKER Chemicals Norway AS. 
 
 
 
 
 
FORSIDEN: Utsnitt av det nye måne-
kartet utgitt av USGS, som viser 
dels baksiden av Månen (link til kar-
tet inne i bladet) 
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Årsberetning 2019, Trondheim Astronomiske Forening 
Sammendrag 
Aktiviteten i TAF var høy på alle kjerneområder i 2019 bortsett fra observasjon som det var vanskelig å få 
til nok av på grunn av værforholdene. Alle primæroppgaver ble ivaretatt som planlagt. Foreningens økonomi 
er svært god. Samarbeidet med TEKNA og NITO om møter med eksterne foredragsholdere av høy kvalitet 
ble videreført. Det ble ikke gjort noen vesentlige utbygginger på observatoriet. 

 
Medlemmer og medlemskap 
Medlemsavgiften for 2019 var kr 250 for ordinært medlemskap og kr 125 for henholdsvis abonnement 
(innmelding etter 1. oktober), familiemedlemskap og juniorer (aldersgrense 18 år). Kontingenten har vært 
uendret siden 2008. 
 
TAF hadde ved årets slutt 178 betalende medlemmer, hvilket er en nedgang på 15. Fem personer meldte 
seg inn i TAF mens 20 meldte seg ut eller ble strøket i 2019. 
 

Valg og styre 
På generalforsamlingen i april 2019 ble følgende valgt:  
 
       Leder:     Birger Andresen (ett år, gjenvalg) 
       Nestleder/Redaktør:  Terje Bjerkgården (to år, gjenvalg) 
       Tur- og Møtekoordinator:  Erlend Rønnekleiv (to år, gjenvalg) 
       1. Varamedlem:    Stein Ommund Wasbø 
       2. Varamedlem:    Jørgen Giorgio Bosoni 
       3. Varamedlem:    Roald Høyer-Hansen 
 
Styret består ellers av Kjell Erik Aas (kasserer) og Erlend Langsrud (sekretær). 
 
Følgende valgkomité ble valgt: Jørn Dahl-Stamnes (leder), Atle Briskemyr og Hannu Leinonen. Geir Ja-
cobsson ble gjenvalgt som revisor.  
 
Alle valgene ble gjort uten motkandidater og i henhold til innstillingen fra valgkomitéen. 

 
Arrangementer 
Medlemsmøter. Det ble i tillegg til Generalforsamling i april avholdt åtte medlemsmøter. Ett av disse ble 
arrangert sammen med TEKNA (NITO ble ikke med pga. en misforståelse). Møtene ble holdt på NTNU 
Gløshaugen.  
 
Styremøter. Det ble avholdt ett formelt styremøte i 2019. Andre styresaker ble diskutert og avgjort via e-
post og telefon. Dokumentasjon foreligger som e-poster.  
 
Observasjonskvelder. Det ble arrangert 3 stjernekvelder med moderat gode værforhold. Oppmøtet var lavt 
bortsett fra en kveld med godt oppmøte. Det ble holdt stjernekveld for Lærere på videreutdanning (NTNU) 
og Klæbu Hagelag. Fem skoler og TEKNA klarte vi ikke få klarvær til på de avtalte kveldene. 
 
Eksterne foredrag. Erlend Rønnekleiv holdet foredrag om hva man kan finne ut om elektromagnetisk strå-
ling fra universet for Strinda Videregående Skole i februar og Thora Storm Videregående Skole i desember.  

Den 31. januar holdt Terje Bjerkgården foredrag om stjernehimmelen i planetariet i Vitensenteret for Fors-
kerforbundet ved Norges Geologiske Undersøkelse. 

Turer. Det ble ikke arrangert tur i 2019.  
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Publikasjoner, foredrag og profilering i media 
Corona-redaktør Terje Bjerkgården utgav fire nummer av medlemsbladet i 2019 med totalt 120 sider. 8 
personer bidro til medlemsbladet, hvorav alle er TAF-medlemmer. Eivind Wahl har vært fast nyhetsredak-
tør.  
 
Brynjar Berg og Per-Jonny Bremseth bidro i 2019 med stoff til «Astronomi» som er tidsskriftet til Norsk 
Astronomisk Selskap (NAS).  

Den 21. januar var Terje Bjerkgården direkte på NRK Trøndelag i forbindelse med måneformørkelsen. 

TAF sin e-postliste, taf-lista, blir godt administrert av Herman Ranes. Facebook-siden blir godt administrert 
av Terje Bjerkgården og Erlend Rønnekleiv. Stein Ommund Wasbø drifter Twitter-delen og den administ-
rative delen av TAF-veven på en utmerket måte. 
 

Observasjoner 
I 2019 rapporterte Terje Bjerkgården 34 observasjoner av solflekker til CV-Helios Network ved Kjell Inge 
Malde.  
 
Terje Bjerkgården bidro med 87 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 20 ulike variable stjerner i 2018. 
Observasjonene rapporteres til American Association of Variable Star Observers (AAVSO), der han er 
medlem.   
 
Erlend Rønnekleiv tok flere gode astrofotografier i Fotoobservatoriet. Flere TAF medlemmer tok gode bilder 
med sine egne teleskop. Flere av disse bildene finnes i fotogalleriet på TAF-veven og på TAF’s Facebook 
sider.  
 

Innkjøp av utstyr og eiendeler 
TAF investerte drøyt 50 tusen kroner i tre videokameraer og infrastruktur til kontinuerlig overvåkning av 
himmelen fra taket på Strinda Videregående Skole.  Kameraene inngår i Norsk Meteornettverk og har til 
hensikt å krysspeile meteoritter som er sterke nok til å nå overflaten som meteoritter. Baneberegninger 
gjøres når flere kamera i nettverket har fotografert meteoren. Med gode værforhold og gunstig meteorbane 
kan et relativt avgrenset område for nedfall av meteoritten beregnes og gi et godt utgangspunkt for leting. 
Stein O. Wasbø har vært ildsjel og ressursperson i prosjektfasen inkl. installasjonen. Systemet driftes av 
skolens personell. Mange lyssterke meteorer er registrert, men ingen meteoritter er funnet. 
 

Observatoriet i Bratsberg 
”Huset” til oppbevaring av 15 tommers Dobson-teleskopet til TAF (Dob15-bygget) blåste over ende og rullet 
ned på parkeringsplassen i en storm våren 2019. Det ble noen små skader som er utbedret. Det var ikke 
noe av verdi inne i bygget da dette skjedde. Sommeren 2019 ble det laget et stødig fundament i form av 
en ramme forankret med stålbolter borret ned i fjellgrunnen. Bygget er nå godt festet til denne ramma, 
hvilket gjør at bygget ikke kan blåse ned igjen.  
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Regnskap 2019 
Resultatregnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 38 678 mot et budsjettert underskudd på kr 46 100. 
Hovedårsaken til underskuddet er drøyt 50 tusen kroner i tre videokameraer og infrastruktur til kontinuerlig 
overvåkning av himmelen fra taket på Strinda Videregående Skole (se foran). Kameraene inngår i Norsk 
Meteornettverk.  
 
Regnskapsposter der faktisk pengebeløp avviker med mer enn kr 2500 fra budsjett er:  
 

1) Medlemsavgift (- kr 4375). Årsak: Færre nye innmeldinger enn vanlig. 
2) Grasrotmidler fra Norsk Tipping (+ kr 6732). 
3) Mindre møteutgifter til eksterne foredragsholdere (+ kr 3561). Årsak: Et foredrag mindre 

enn antatt.  
4) Større tap på fordringer (- kr 3125). Årsak: Ubetalt medlemsavgift på tross av mange 

purringer. Disse personene er nå strøket fra medlemslistene.  
5) Mindre kontorutgifter (+ kr 5150). Årsak: Det var satt av penger på budsjettet til ekstern 

trykking av medlemsbladet, men det ble i stedet trykket til selvkost hos Wacker Chemicals 
Norway. 

 
Resten av avviket i forhold til budsjett skyldes summen av en rekke mindre poster. 
 
Det er spart noen utgifter til trykking ved at Wacker Chemicals Norway lot TAF trykke sitt medlemsblad til 
selvkost. Det ble også spart store portoutgifter, anslagsvis 20 tusen kroner, ved at medlemsbladet Corona 
og annen post i størst mulig grad leveres direkte på døra til ca. 150 av TAFs medlemmer av TAFs egne 
«postbud» og at informasjon i størst mulig grad sendes ut via TAF-lista.  
 
Foreningens samlede bankinnskudd ved årets slutt var kr 255 672. Dette er disponible driftsmidler. Sum 
eiendeler er lik kr 257 398. 
 

Annet 
Teknisk Gruppe v. Terje Bjerkgården, Erlend Langsrud (leder) og Erlend Rønnekleiv har som vanlig tatt 
seg av alle henvendelser om utstyr og vurderinger av teknisk art på utmerket vis. 

_____________________________________________ 
 
 
 
 

Birger Andresen      Terje Bjerkgården      Erlend Langsrud      Erlend Rønnekleiv      Kjell Erik Aas 
Leder                        Nestleder                    Sekretær                    Tur- og møte-                Kasserer 
                                                                                                      koordinator 
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Romfartsekspert Erik Tandberg er død 
Av Birger Andresen. 
 

Vi kjente han alle som Sivilingeniør Erik Tandberg, eller som Romfartsekspert Erik Tandberg, mannen som 
sammen med NRK’s Jan P. Jansen, guidet oss kunnskapsfullt og trygt gjennom månelandingen i 1969 og 
alle andre viktige romfartsbegivenheter fra fjernsynets spede begynnelse til helt nå nylig. Det Tandberg 
ikke visste om romfart, ja det var neppe verdt å vite. Den 2. mai i år døde han som en av landets mest 
respekterte kunnskapsformidlere. 

 
Erik Tandberg ble født 19. oktober 1932 i Oslo hvor han vokste opp og tok eksamen artium på reallinjen 
ved Fagerborg gymnas i 1951 og studentfagkurset ved Oslo handelsgymnasium året etter.   
 
Det var forventet at han skulle gå i farens fotspor og bli forretningsmann, og han hadde til og med planlagt 
å reise til en onkel i Argentina for å få opplæring i handelsfa-
gene. Men slik ble det ikke. Luftforsvaret søkte etter mann-
skap, og Tandberg lot ikke denne sjansen gå fra seg; helt fra 
guttedagene hadde han hatt stor interesse for fly. Sammen 
med 9 andre ble han 1952 sendt til USA, hvor han fikk flyme-
kaniker- og jetmotormekanikerutdannelse. 
 
Etter førstegangstjenesten i Norge dro han tilbake til USA, hvor 
han i 1957 tok en B.Sc.-grad på maskinlinjen ved University of 
Santa Clara, California, hovedsakelig bekostet av Luftforsva-
ret. Luftforsvaret finansierte også hans M.Sc.-grad i metallurgi 
ved Stanford University, California i 1959. Deretter arbeidet 
han til 1971 i Luftforsvaret, hvor han avanserte til majors grad 
i 1966. Han var sjef for Analytisk avdeling 1959–68 og deretter 
prosjektleder for jagerflyet F-5 og sjef for Flymotorkontoret. 
Med permisjon fra Luftforsvaret og stipend fra Norges teknisk-
naturvitenskapelige forskningsråd og den amerikanske romor-
ganisasjonen NASA gjennomførte han 1964–65 postgraduate-
studier i rakettmotorer og forbrenningsteknologi ved Princeton 
University, New Jersey.       
                                                                                       

Erik Tandberg var Ridder av St. Olavs orden. 
 
Etter at han sluttet i Luftforsvaret, var Tandberg 1972–73 ansatt i Hartmark & Co. og 1974–80 i Norconsult, 
først som overingeniør, deretter avdelingsdirektør for Ressursavdelingen. Så fulgte 7 år i Norske Esso som 
assisterende informasjonssjef og deretter informasjonsdirektør. 1987 ble han direktør for firmaet LCS A/S 
(senere Teltex AS), som utviklet en type tekstfjernsyn. 1992 startet Tandberg eget konsulentfirma, og 
samme år ble han konsulent ved Norsk Romsenter. 
 
Erik Tandberg var først og fremst kjent som romfartsekspert, med full oversikt over alle romfartøyer som 
skytes opp, hvilke oppgaver de har og hva de gir av ny viten om universet. Men like viktig som kunnskapene 
var hans formidlerevne når han med stor entusiasme delte denne kunnskapen med det norske folk. Tand-
berg holdt to fantastisk flotte foredrag for TAF samt et foredrag under jubileumskonferansen som TAF ar-
rangerte i Trondheim i 2018 sammen med Norsk Astronomisk Selskap. Ved hans siste foredrag for TAF 
dukket han opp både gul og blå, og med plastret nese, etter å ha sklidd på isen i et forsøk på å nå bussen 
på glatt føre i Oslos gater dagen før. De fleste i hans alder, og yngre med, ville vel avlyst turen til en gjeng 
astronomi- og romfartsinteresserte TAFere og medlemmer av TEKNA eller NITO i trønderhovedstaden 
etter en såpass solid smell, men det gjorde han selvfølgelig ikke. Ikke han, nei. 
 



8     Corona, 2/2020 - Trondheim Astronomiske Forening 

Jeg kan med hånden på hjertet si at Erik Tandberg 
hadde mye å si for min interesse for romfart og astro-
nomi. Jeg var ni år da Neil Armstrong og Edwin «Buzz» 
Aldrin som de første mennesker landet på Månen 20. juli 
1969 til akkompagnement av kyndige kommentarer fra 
radarparet Erik Tandberg og Jan P. Jansen i TV studioet 
i Oslo, mens Pink Floyd samtidig spilte live i BBC’s studio 
under deres sending. Seks og en halv time senere, den 
21. juli kl. 02:56, ble Neil Armstrong det første mennes-
ket som satte sin fot på månen, igjen til kyndige kom-
mentarer fra Tandberg og Jansen. Ingen som levde på 
den tiden kunne unngå å bli interessert i romfart og ast-
ronomi. Mange ble evig interessert i romfart og verdens-
rommet under denne begivenheten.  

Ekte Moonwalk ala 1969 
 
 
 

Tandberg og TAF 
 
Senere fulgte mange andre romfartsbegiven-
heter som Jansen og Tandberg formidlet til 
det norske folk. Det var derfor med stor ær-
bødighet at jeg som TAF-leder introduserte 
Erik Tandberg på hans første TAF-møte, og 
på det andre.  
 
 
Erik Tandberg mottar gave av Birger etter fo-
redrag for TAF i mai 2013 (foto: Jørn Dahl-
Stamnes) 
 
 

 
Andre i TAF har også hatt glede av personlig kon-
takt med Erik Tandberg. Han har de siste årene 
vært guide på årlige romfartsturer til USA. Fra 
disse har TAF-medlem Brit Kristiansen mange 
gode minner. Hun beskriver Tandberg som en fan-
tastisk mann med en utrolig hukommelse. Det kan 
jeg selv skrive under på: Under StarMus-festivalen 
i Trondheim i 2017 deltok jeg på jobbseminar på 
Scandic hotell, Nidelven. I ei pause ruslet jeg rundt 
og så på malerier av Håkon Bleken nær resepsjo-
nen. Da jeg løftet hodet, så jeg Erik Tandberg en 
stubb unna; «Hei Andresen!», sier han. Jammen 
husket han meg.  Stort nærmere å føle meg som 
E-kjendis, eller kanskje til og med D-kjendis, har 
jeg aldri vært.  
 
Brit Kristiansen og Erik Tandberg i USA i 2014 
(foto: Brit Kristiansen). 
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Den store formidleren, som også reformerte NRK 
Allerede i studietiden begynte Tandberg sin formidling. 1960 sendte han inn en artikkel til Teknisk Ukeblad 
om belastninger på mennesker ved å reise i rommet, og senere samme år deltok han i et fjernsynsprogram 
som omhandlet meteorologiske satellitter. Dette ble starten på hans virke som romfartsekspert i NRK. 
 
Av de utallige fjernsynsprogrammer Tandberg har deltatt i, står sendingen 20. juli 1969 i en særstilling. 
Apollo 11 hadde nådd sitt mål, landingsfartøyet Eagle hadde landet, og Neil Armstrong kunne sette sin fot 
på Månen. Tandberg har selv karakterisert dette øyeblikket som den største begivenhet på 1900-tallet. 
Sammen med NRK-journalisten Jan P. Jansen klarte han på en helt unik måte å formidle teknologien bak 
og hensikten med prosjektet. Samspillet mellom disse to skilte seg fra det man den gang var vant til å høre 
på norsk fjernsyn, hvor man ennå ikke hadde innført du-formen. Saken nådde helt til Kringskastingsrådet 
og endte med at daværende kringkastingssjef Torolf Elster anbefalte at man skulle oppfordre også andre 
NRK-medarbeidere til å bruke et mer uformelt språk. I 1969 mottok Tandberg Norsk Lytterforenings æres-
pris. 
 

En foretaksom mann i styre og stell 
Erik Tandberg har hatt en rekke styreverv. I drøyt 19 år satt han i styret for daværende Oslo Lysverker, 
som formann 1976–87. Han var særlig opptatt av fjernvarme og energiøkonomisering og var med på de 
siste fasene av utbyggingen av Aurlandsvassdraget. Han var dessuten medlem av Energilovutvalget, Lied-
utvalget og satt i styret for flere selskaper. Han representerte Høyre i Oslo bystyre 1969–89. 
 
Tandbergs brennende engasjement for formidling av teknologi gjenspeiles også i hans mangeårige verv 
som styreleder i Norsk Teknisk Museum. Et slikt museum er viktig for at særlig barn og unge skal få vekket 
sin nysgjerrighet og interesse for teknologi. Og det er mange unge som har kommet med spørsmål til 
Tandberg. Han hadde neppe oversikt over antallet brev han besvarte – etter hvert også e-postmeldinger.  
 
Han var en mye brukt foredragsholder og en flittig skribent i fagblader, ukepresse, faktabøker og leksika. 
Artiklenes innhold favner vidt – fra romvirksomhet, høyteknologiske våpen og astronomi til militære og sivile 
fly og mer generell teknikk. Han har skrevet flere bøker og hatt egen spalte i Teknisk Ukeblad, og han var 
medlem av hovedredaksjonen for 3. utgave av Gyldendals store konversasjonsleksikon 1972 og hovedre-
daktør for kunnskapsverket Spektrum 1979–82. 
 
Innimellom alle sine gjøremål rakk Erik Tandberg også å drive med fysisk aktivitet. I sine yngre dager var 
han aktiv svømmer, og han ble norgesmester i lagsvømming og vannpolo i henholdsvis 1950- og 1960-
årene. 
 

Utmerkelser 
Erik Tandberg mottok i 2005 Teknas gullmedalje og ble i 2007 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kong-
lige Norske St. Olavs Orden. I 2014 ble han tildelt Teknisk Ukeblads første hederspris. 
 

En epoke er over 
Ved Erik Tandbergs død er en fantastisk ressursperson innen romfart og teknikk borte. Det blir umulig å 
fylle tomrommet etter han. Men han har lært oss mye, og vi minnes alle de fine opplevelsene han gav oss. 
Det er bare å takke! 
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Messierkatalogen III: M12 til M19 
Av Terje Bjerkgård 

M12 – Kulehop 
Kulehopen M12 ble oppdaget av Charles Messier i 1764, som 
beskrev den som en tåke uten stjerner. M12 befinner seg i stjer-
nebildet Ophiuchus, like sør for himmel-ekvator og er således 
greit synlig på høsthimmelen her hos oss. Lysstyrken er 6.8 
mag, mens diameteren er 14.5 bueminutter. Dette er en mindre 
kompakt kulehop og har Shapley-klasse IX. Sammenlignet 
med M10 som ligger bare 3 grader mot øst er denne tydelig 
mer åpen. Med et 8-tommers teleskop kan hopen oppløses helt 
til kjernen. De sterkeste stjernene er av 11 mag.  
 
Kulehopen M12 fotografert med Hubble-teleskopet 
 (ESA/NASA) 
 
Det er estimert at M12 befinner seg 15 700 lysår fra oss og har 
en utstrekning på 75 lysår. Det er for øvrig observert at hopen 
har et usedvanlig lavt innhold av stjerner med liten masse, noe 

som kan skyldes påvirkning fra Melkeveien, som i tilfelle har strippet hopen for stjernene. Det er anslått en 
masse på 87 000 solmasser. 
 

M13 – Kulehop 
M13, også kjent som Herkuleshopen, regnes som den fineste kulehopen på den nordlige stjernehimmelen. 
Den kan faktisk skimtes uten kikkert på en ordentlig mørk himmel. Hopen ble funnet i 1714 av Edmond 
Halley som faktisk så den uten kikkert.  

 
M13 er lett å finne der den ligger i den vestlige 
del av Herkules-firkanten mellom  og  Herculis 
og er lett synlig i en søkerkikkert eller prismekik-
kert. I et fire-tommers teleskop kan en se my-
riader av stjerner, men for å virkelig komme til sin 
rett bør en se på den med større forstørrelse i 
minst et 8-tommers teleskop. Da kan en oppløse 
hopen helt inn til kjernen og det er så vakkert!   
 
M13 fotografert av forfatteren 2. oktober 2017 
med Nikon D5100 gjennom 80 mm f/6 refraktor. 
14x25 s eksponeringer stacket i AstroPixel 
Processor.  
 
Hopen er av Shapley-klasse V, altså forholdsvis 
kompakt. Lysstyrken er 5.7 mag, mens ut-
strekningen er 16.6 buesekunder. Avstanden er 
estimert til 22 200 lysår og diameteren til hopen 

hele 145 lysår. Massen er anslått til 600 000 solmasser. M13 inneholder flere hundre tusen stjerner og i 
sentrum er stjernene så tettpakkede at det antakelig er flere stjerner pr. kubikklysår. Dersom du var på en 
planet der inne, ville det være mange stjerner som var like lyssterke som Venus og himmelen ville aldri 
være særlig mørk. 
 

M14 – Kulehop 
M14 er en kulehop i Ophiuchus og er en av de tre lyssterke i stjernebildet som kan sees på høsthimmelen 
fra Trondheim (de andre to er M10 og M12 som vi allerede har beskrevet. Lysstyrken er 7.6 mag, mens 
utstrekningen er 11.7 bueminutter. Denne kulehopen er hele 30 300 lysår unna, hvilket betyr at de sterkeste 
stjernene er av 14 mag, slik at for å oppløse denne hopen i stjerner kreves det minst et 8-10 tommers 
teleskop. Med mindre instrumenter kan en ane en viss granulering i en tåkete skive. Kulehopen er av 
Shapley-klasse VIII, så den er forholdsvis lite kompakt.  
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M14 ble oppdaget av Charles Messier i 1764, for øvrig en 
av fem kulehoper han oppdaget mellom 28. mai og 5 juni 
det året. Hopen er anslått til å ha en diameter på 110 lysår 
og en masse på 1.04 millioner solmasser, altså vesentlig 
mer enn M13. 
  
 
M14 fotografert av amatøren Hunter Wilson, USA med ast-
romodifisert Canon DSLR gjennom Celestron 9.25 tom-
mer.  
 
 
 
 
 
 
 

 

M15 – Kulehop 
M15 er en av de flotteste kulehopene på nordhimme-
len. Den befinner seg i Pegasus og står bra til på 
høst- og vinterhimmelen. Lysstyrken er 6.0 mag og 
utstrekningen 12.3 bueminutter. De sterkeste stjer-
nene er av 13 mag, slik at det kreves minst 6-tommer 
for å oppløse hopen i stjerner. Men den er flott i 
mindre teleskoper, siden man kan ane en granulering 
med større forstørrelse. Hopen er av Shapley-klasse 
IV og er således temmelig kompakt. Det krever 8-10 
tommers teleskop og høy forstørrelse for å oppløse 
hopen inn til kjernen, men da er det også et utrolig 
flott syn! 
 
M15 fotografert av forfatteren 4. oktober 2019 med 
Nikon D7500 gjennom 120 mm f/5 refraktor. 14x30 s 
eksponeringer stacket i AstroPixel Processor.  
 

 
 
M15 ble funnet av astronomen Maraldi i 1746 da han lette 
etter kometen de Chessaux, Messier gjenoppdaget hopen 
i 1764. Den befinner seg hele 33 600 lysår fra oss og har 
en estimert diameter på hele 175 lysår. Massen er beregnet 
til 560 000 solmasser, altså litt mindre enn M13. I M15 er 
det for øvrig en planetarisk tåke, Pease 1, den første opp-
daget i en kulehop (i 1928). Lysstyrken til denne tåken er 
kun 15.5 mag, så for å se den kreves det virkelig store te-
leskoper. 
  
Kjernen i M15 fotografert med Hubble-teleskopet 
(NASA/ESA). 
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M16 Ørnetåken – Emisjonståke og Åpen stjernehop. 
M16 består av en åpen stjernehop innhyllet i en tåke av hydrogengass som befinner seg i stjernebildet 
Serpens (Slangen), i den delen som heter Serpens Cauda (Slangens hale) på østsiden av Ophiuchus 
(Slangebæreren). Dessverre er dette objektet vanskelig for oss her i Trondheim på grunn av den sørlige 
deklinasjonen, men kan sees nær horisonten (5-7 grader) i september, dersom du har fri horisont mot 
sørvest.  
 
Stjernehopen ble oppdaget i 1745-46 av Jean-Philippe de Chéseaux. Den inneholder om lag 60 stjerner 
innenfor 20 bueminutter og er klassifisert som II 3 m n, altså avgrenset, svakt konsentrert mot sentrum, 
moderat rik med stjerner av forskjellig lysstyrke og innesluttet i tåke. De sterkeste stjernene er svært varme 
og massive O-stjerner som sender ut mye stråling i infrarødt og som får gassen i tåken til å gløde. Den 
mest lyssterke stjernen er HD 168076 med lysstyrke 8.24 mag, en dobbeltstjerne på 80 solmasser og en 
luminositet opp til 1 million ganger Sola. Selve hopen er estimert til å være 1-2 millioner år gammel. 
 

 
Til venstre Ørnetåken fotografert med 2.2 m teleskopet til ESO på La Silla, Chile (ESO), til høyre de såkalte 
«skapelsespilarene» fotografert med Hubble-teleskopet. De rødlige punktene som kan skimtes inne i gass-
pilarene er nydannede stjerner (NASA, ESA).   
 
Ørnetåken, også kjent som Stjernedronningtåken, har fått navnet fra de mørke silhuettene som befinner 
seg midt i tåkekomplekset. Disse er vanskelige å se selv i store amatørteleskoper, men kommer fram ved 
fotografering. Silhuettene fikk navnet «skapelsespilarene» ut fra et berømt bilde tatt med Hubbleteleskopet 
i 1995. Disse langstrakte mørke søylene består av gass og støv og inne i dem skapes det nye stjerner i 
såkalte EGGs (Evaporating Gaseous Globules) som er mørke og svært tette gassansamlinger. Når stjer-
nene antennes kan de sees gjennom gassen (som Hubble-bildet over viser).  
 

M17 Omegatåken, Svanetåken – Emi-
sjonståke og Åpen stjernehop 
Messier 17 er en emisjonståke i Sagittarius (Skytten) som 
dessverre også er svært vanskelig å observere for oss her 
i Trondheim. Du kan prøve helt i begynnelsen av septem-
ber, forutsatt fri horisont mot sørvest på kvelden. Den be-
finner seg da ca. 5 grader over horisonten og ca. 2 grader 
under M16 som ble omtalt over.  
 
Svanetåken fotografert med 2.2 m teleskopet til ESO på 
La Silla Chile (ESO) 
 
M17 er en lyssterk og utstrakt gasståke og noen mener 
faktisk at den er like fin som Oriontåken. Inne i tåken er det 
mange stjerner med forskjellig lysstyrke som tilhører en 
stjernehop og som får tåken til å lyse. Hopen inneholder 
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rundt 40 stjerner og de sterkeste er av 9 mag. De mest lyssterke delene av tåken har form som en svane, 
derav navnet. Den er flott i 4 tommers teleskoper, men kommer virkelig til sin rett i større teleskoper med 
smalbåndsfilter. 
 
M17 ble oppdaget av Jean-Philippe de Chéseaux i 1746 og sett i 1764 av Messier. de Chéseaux noterte 
at tåken hadde en form som var helt typisk for halen til en komet. Tåken er estimert til å være 5-6000 lysår 
unna oss og har dermed en fysisk diameter på omtrent 40 lysår. Sett fra Jorda er utstrekningen på himme-
len 20x15 bueminutter og den kan skimtes uten kikkert når det er gode forhold. 
 

M18 – Åpen stjernehop 
M18 er en stjernefattig hop som befinner seg ca. 1 
grad sør for M17, også i Sagittarius (Skytten). Den ble 
oppdaget av Messier i juni 1764 som kalte den «en 
hop av små stjerner, litt under M17, omgitt av noe 
tåke». Hopen inneholder ca. 20 stjerner innenfor 10 
bueminutter og den er av Trumplerklasse II 3 p n, altså 
avgrenset med stor forskjell i lysstyrke og fattig på 
stjerner. Den integrerte lysstyrken er 6.9 mag. 
 
Hopen befinner seg drøyt 4200 lysår unna oss og har 
en fysisk diameter på 52 lysår. Den samlede massen 
er estimert til 186 solmasser og hopen har en alder på 
33 millioner år. 
 
M18 fotografert med VLTs såkalte «survey-teleskop» 
(ESO). 
 
 
 

 
 
 

 
M19 – Kulehop 
Kulehopen M19 befinner seg i stjernebildet Op-
hiuchus, men så langt sør som på deklinasjon -26 
grader, slik at den ikke er synlig for oss. 
 
M19 fotografert av amatøren Hunter Wilson, USA 
med astromodifisert Canon DSLR gjennom Ce-
lestron 9.25 tommer.  
 
M19 ble oppdaget av Messier den 5. juni 1764, og 
var den siste av fem kulehoper han oppdaget innen-
for en uke det året. Lysstyrken er 6.7 mag, mens ut-
strekningen er 13.5 bueminutter. Hopen er av Shap-
ley-klasse VIII, det vil si forholdsvis lite kompakt. Av-
standen er estimert til 28 700 lysår, noe som gir en 
fysisk utstrekning på 140 lysår. Massen er beregnet 
til 1.1 millioner solmasser, så dette er en av de mer 
massive kulehopene.  
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Nyheter 
Hele Månens overflate kartlagt. 
(kilde: Geoforskning.no) 
 

Amerikanske forskere har sammenstilt og tilgjengeliggjort det første geologiske kartet for Månen 
i sin helhet. 

 
Det er USGS (den amerikanske geologiske undersøkelsen) som står bak utgivelsen av det nye månekartet 
som er et resultat av et arbeid som har pågått over flere tiår, og startet i forbindelse med de første beman-
nede månelandingene. USGS har samarbeidet med den amerikanske romfartsorganisasjonen (NASA) og 
Lunar Planetary Institute for å få sammenstilt alle dataene. 
 

 
Utsnitt fra det nye kartet for Månen med landingssteder for romfartøyer, bl.a. Apollo 11 avmerket 
(https://astrogeology.usgs.gov/search/map/Moon/Geology/Unified_Geologic_Map_of_the_Moon_GIS)  
 
Publikasjonen, som heter Unified Geologic Map of the Moon, vil ifølge forskerne være det viktigste funda-
mentet for fremtidige reiser til vår nærmeste nabo i Solsystemet. USGS skriver videre i pressemeldingen 
som fulgte lanseringen at kartet også vil være verdifullt for forskermiljøet, innen undervisning og for befolk-
ningen generelt.  
 
Dette er for øvrig ikke det første geologiske kartet for Månen. Den forrige utgaven, som kom i 2013, var 
imidlertid ikke et helhetlig kart, men bestod av seks kartblad som hvert var basert på ulike idéer for kartleg-
ging og hver sine definisjoner av geologiske enheter og fargeskalaer.  
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For det nye kartet er det lagt ned mye arbeid i å utvikle nye beskrivelser av stratigrafien (lagrekkefølgen) 
og bergartene, slik at gamle og nye data er kompatible. Det er nå et sømløst kart der de tidligere kartbladene 
er harmonisert, og som en del av dette arbeidet måtte overflatestrukturer som kratre, grabener, forkast-
ninger og sprekker tegnes opp på nytt. Kartutviklerne har tatt i bruk all tilgjengelig informasjon om Månens 
geologi og landskapstrekk, både historiske og moderne data. De eldste dataene består primært av obser-
vasjoner og prøver hentet inn gjennom seks månelandinger, mens moderne data består av ulike satellitt-
målinger. 
 

 
 
Utsnitt av tegnforklaringen til det nye månekartet. 
 
Det globale månekartet består av 43 geologiske enheter, fordelt på kategorier som blant annet kratre, bas-
senger og vulkanske bergarter. Stephanie Werner, Professor ved Senter for Jordas utvikling og dynamikk 
(CEED) ved Universitetet i Oslo er klar på at dette har vært en stor jobb. Hun mener at forskermiljøet vil 
sette ekstra stor pris på at kartet er sømløst, digitalisert og overførbart til GIS programvare. Werner sier 
videre at det nye kartet er en god representasjon av vår kunnskap om Månen.  
 
Det er klart at vi vet mye om Månens geologi på global basis, sier Werner, men på mindre skalaer er derimot 
mye uvisst. Vi har prøver fra Månen som kan analyseres ned til de minste kornene i en bergart, men vi aner 
ikke hvor denne bergarten egentlig kommer fra og hvordan disse kornene passer inn på global skala.  
 
Werner fremholder at det er rom for å gjør endringer og forbedringer av kartet og peker blant annet på 
fjernanalysemålinger (spektral- og topografiske målinger). Disse har allerede bidratt til ny forståelse siden 
de første kartene ble tegnet. – Dataene vi sitter på i dag kan brukes for å videreutvikle kunnskapen vår, 
men nye data – enten fra satellitter eller fremtidige månelandinger – vil selvfølgelig ha størst betydning for 
å forbedre vår forståelse, ser Werner.  
 
Forskerne ved CEED driver også egen forskning relatert til Månen, blant annet studier av antall kratre og 
deres utseende. Dette gir indikasjoner på alder og sammensetning. Forskningen viser at enkelte av de 
beskrevne enhetene nok har fått feil alder og er ufullstendig eller feil beskrevet. 
 
USGs-forskerne vil også publisere flere rapporter med detaljerte beskrivelser av enhetene, korrelasjoner 
og sammenligning mellom de gamle og nye kartene. Kartet er fritt tilgjengelig på nettsiden astrogeo-
logy.usgs.gov.  

av Terje Bjerkgård 
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Observasjoner med enkelt utstyr 
Av Terje Bjerkgård 

Noen generelle observasjonstips og litt om hva vi kan observere uten kikkert og med alminnelige 
prismekikkerter. 

 

Generelle tips 
Når en går ut for å observere må en være klar over at det går minst et kvarter før øyet er tilstrekkelig 
tilpasset mørket til at en har et rimelig godt nattesyn. På vinteren kan det da være en god idé å sette seg i 
et mørkt rom før en går ut. En annen mulighet er selvfølgelig å gå rundt med mørke solbriller inne, men det 
kan kanskje se litt rart ut..... Det er uansett dumt å gå ut i 20 kuldegrader og finne ut etter et kvarter at, 
”jammen var det kaldt gitt!”, og så gå inn igjen uten egentlig å ha sett så mye.  
 
I tillegg til tilvenning til mørket skal en også være klar over at øyet er mest følsomt for svakt lys utenfor 
sentrum av netthinnen (som også kalles den gule flekk). I sentrum av øyet er det flest tapper som er mest 
fargefølsomme, mens lenger ut på netthinna er det flest staver som er mer lysfølsomme. Således ser vi 
alltid et svakt objekt bedre ved å se litt til siden for det. En ser gjerne detaljer som er minst en størrelses-
klasse svakere da. Med sidesyn påstås det at en med bare øyet skal kunne nå ned til magnitude ca. 7. 
Men siden stavene er mindre farge-følsomme blir bildet grått. Skal vi se farger på et himmelobjekt, må det 
være lyssterkt nok til at vi kan se det i sentrum av øyet hvor vi har tappene. 
 
For å se svake objekter kan det også ofte hjelpe på å bevege kikkerten eller øyet litt fram og tilbake. Dette 
er fordi lysfølsomheten i øyet varierer fra punkt til punkt og fordi vi har lettere for å se ting som beveger seg 
(vårt innebygde jeger-instinkt, kanskje). Bruk ellers alltid svakt rødt lys for å se på stjernekart o.l, fordi det 
påvirker nattesynet minst. Må du inn for å varme deg, unngå for all del lys, men det sier seg vel selv. 
 

Observasjoner med det blotte øye 
Uten noe instrument er det faktisk en hel del vi kan observere. Det første vi kan se når vi kommer ut og det 
er skikkelig mørkt, typisk om høsten før snøen kommer, er den lysende Melkeveien, vår egen galakses 
myriader av stjerner. For en nybegynner gjelder det ellers først og fremst å bli kjent med stjernehimmelen.  
 
For å kunne orientere seg på stjernehimmelen er det nødvendig å kunne gjenkjenne stjernebildene. Dette 
er jo også nødvendig for å finne objekter på himmelen for å se på i kikkert. Stjernebildene lærer en seg 
kanskje best med et lite dreibart stjernekart, som kan stilles inn etter årstidene. Man får kjøpt slike kart som 
er tilpasset norske breddegrader. En fordel med de manuelle kartene er at man får god innsikt i hvordan 
objektene roterer på himmelen med klokkeslett og årstider.  

 
Det lønner seg å begynne med stjernebilder med flere lys-
sterke stjerner, slik som Store Bjørn (Karlsvogna), Kassio-
peia, Andromeda, Lyren, Pegasus, Orion, Ørnen og Sva-
nen. Fra disse kan en så lete opp de mindre kjente stjer-
nebildene med svakere stjerner. 
 
Det er også nyttig å vite litt om hvor langt det er mellom 
objekter på himmelen. Dette gjøres ved vinkelmål. For ek-
sempel er det ca. 5 grader mellom de to bakerste stjernene 
i Karlsvogna. Dette kan brukes som referanse til andre vin-
kelavstander, men vi kan også måle vinkler ved hjelp av 
hånda og en strak arm (se figuren).  
 

Det kan være både interessant og lærerikt å følge med på planetenes vandring mellom stjernene. Det 
kan faktisk være ganske instruktivt dersom en plotter opp planetenes posisjon på et stjernekart, f.eks. en 
gang i uken. Da vil en oppdage at banene ikke er så regelmessige som en skulle tro. Det er også en 
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utfordring å se Merkur som ligger så nær Sola, for ikke å snakke om Uranus som såvidt kan skimtes med 
det blotte øye under bra forhold.  
 
Bare øyet er nødvendig for å observere meteorsvermer. Her er faktisk amatørobservasjoner viktige viten-
skapelig sett! Det gjelder å notere antall og lysstyrke på meteorene, samt tidspunkt. Andre ting å ta med 
kan være farge og eventuelle røykspor. Husk også å finne ut grensemagnituden og ellers grad av klarvær. 
For at observasjonene skal være av nytte vitenskapelig sett må en også ta med effektiv observasjonstid 
(sluttid – starttid - pauser) og eventuelle hindringer i synsfeltet (f.eks. andel skyer i synsfeltet). Med kikkert 
kan en selvsagt se svakere meteorer, men det lille synsfeltet gjør at en skal ha litt flaks. Fotoapparat er 
mulig å bruke også, plasser radianten (utstrålingspunktet) midt i bildet, bruk høy følsomhet og lyssterkt 
objektiv. Meteorene varer i veldig kort tid, så de må være lyssterke (omtrent som Jupiter) for å komme med 
på bildet. Et lite utvalg av meteorsvermer sees i tabellen. Det finnes totalt flere hundre svermer! 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Et annet flott skue som kan observeres på vinterhimmelen er nordlys. Dette kan også ha en viss vitenska-
pelig verdi, nettopp for å kunne fastslå bedre sammenhengen med utbrudd på Sola og påvirkning her på 
Jorda og å kunne forutsi dette med stor presisjon. Her er det flere ting en kan observere: Form og struktur, 
lysstyrke, farge, hvor fort endringer skjer og høyde til topp og bunn, samt retninger. Dersom flere observerer 
nordlyset på samme tid fra forskjellige steder kan den absolutte høyden bestemmes. Det finnes måter å 
klassifisere dette på uten at jeg skal komme inn på det her. 
 
En rekke variable stjerner kan også observeres uten kikkert, i hvert fall når stjernens lysstyrke er nær mak-
simum. Det samme gjelder enkelte novaer, eventuelt supernovaer og hypernovaer. Dette er faktisk også 
observasjoner som har stor vitenskapelig nytteverdi. Av de variable stjernene som er synlige for det blotte 
øyet kan nevnes Algol i Perseus, delta Cephei og zeta Geminorum som alle kan følges i hele sin periode. 
Langperiodiske stjerner som omikron Ceti (Mira) og chi Cygni kan observeres når de er nære maksimum. 
 
Noen dobbeltstjerner kan en skille fra hverandre uten kikkert. Av disse er vel parene Alcor og Mizar i Store 
Bjørn (Karlsvogna) og epsilon Lyrae de mest kjente. Begge disse er forøvrig gode synstester. En annen 
klassiker er stjernehopen Pleiadene, også kalt Sjustjerna. De fleste ser 6 stjerner, men noen hevder å se 
både 9 og 10 stjerner i hopen ved gode forhold. Prøv selv! 
 
Det er også andre hoper og enkelte galakser som kan skimtes uten kikkert. De enkleste er dobbelthopen i 
Perseus og Andromedagalaksen som begge kan skimtes som utstrakte tåkeflekker på himmelen, selv når 
forholdene ikke er spesielt gode. Mye mer krevende er galaksen M33 i Trianglet, de åpne hopene M36, 
M37 og M38 i Kusken og kulehopen M13. Alle disse kan man imidlertid se under perfekte forhold når 
grensemagnituden når ned mot 6.5-6.7. 
 

Grensemagnituden betegner det/den mest lys-
svake objektet eller stjernen man kan observere 
med gitt utstyr og i en gitt retning på himmelen. 
Med et stjernekart som oppgir lysstyrker er gren-
semagnituden enkelt å finne selv. Stjernebildet 
Lille Bjørn er i så henseende fint for å få en for-
ståelse av lysstyrkeforskjeller. De fire stjernene 
som utgjør firkanten i stjernebildet er nemlig av 

Sverm R.A. Dec. Periode maksimum Ant./time maks. 
Kvadrantidene 15t 28m +50o 1/1-6/1 3/1 80 
Aquaridene 22t 20m -01o 24/4-20/5 5/5 55 
Perseidene 03t 04m +58o 23/7-20/8 12/8 100+ 
Orionidene 06t 24m +15o 17/10-26/10 21/10 35 
Leonidene 10t 08m +22o 14/11-20/11 17/11 variabel 
Geminidene 07t 28m +32o 7/12-16/12 14/12 60 
Ursidene 14t 28m +78o 17/12-24/12 22/12 18 
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2., 3., 4. og 5. magnitude. Polarstjernen er forøvrig også av 2. mag., mens de to andre stjernene mellom 
Polarstjernen og firkanten begge er ca. 4. mag. 
 
Etter å ha blitt litt kjent på stjernehimmelen lønner det seg å skaffe seg et mer detaljert himmelatlas med 
interessante objekter. Et slikt atlas bør vise stjerner ned til 6-7 mag., dobbeltstjerner og variable stjerner, 
og ikke minst objekter som stjernehoper, tåker og galakser, hvert fall ned til 12. mag. Det bør også kunne 
tåle å tas ut og være av et hensiktsmessig format.  
 
Det finnes også gode løsninger for stjernekart på datamaskiner, nettbrett eller mobil. To eksempler er stel-
larium.org som både tilbyr et gratis dataprogram og en web-løsning, og appen Sky Safari. Disse program-
mene bør bruke en nattmodus hvor bakgrunnen på skjermen er svart slik at nattsynet forstyrres minst mulig. 
 

Prismekikkerten 
En prismekikkert er et velegnet instrument til observasjoner. Den er lett å ta med seg, er gjerne forholdsvis 
billig og har et stort synsfelt. En prismekikkert er faktisk ideell for å observere mange typer objekter. I tillegg 
til forstørrelse er den lyssamlende evnen til kikkertlinsene viktig. Objektivene bør ha minst 50 mm åpning, 
mens forstørrelsen bør være minst 7x. I forhold til andre teleskoper har prismekikkerten den fordelen at 
begge øynene brukes. Det gjør at stjernene oppfattes på en helt annen måte i en prismekikkert enn i et 
teleskop og en ser jo bedre med to øyne. Derfor er en stor prismekikkert, f.eks. 16x70 eller 14-20x100 på 
mange måter bedre enn et tilsvarende teleskop og en ser faktisk bedre svake objekter med stor utstrekning. 
Gode eksempler på dette er gasståken Nord-Amerikatåken i stjernebildet Cygnus (Svanen), galaksen M33 
i Triangulum (Trianglet), og gasståken Californiatåken i Perseus. Drar man på mer sørlige breddegrader, 
er gasståkene i Sagittarius (Skytten) andre gode kandidater for ikke å snakke om de Magellanske Skyene, 
dersom en drar ned mot ekvator. Andre objekter med stor utstrekning er kometer. 
 
For store prismekikkerter med forstørrelser fra 10-12x og oppover er et stativ nødvendig for å få den stødig. 
Men selv en 7x50 kikkert bør plasseres på et stativ eller støttes mot en vegg eller lignende. 
 
Prismekikkerten er svært godt egnet til å observere åpne stjernehoper på grunn av den lave forstørrelsen 
og det store synsfeltet, eksempler er M45 – Pleiadene, Hyadene, M44 (Praesepe) i Cancer (Krepsen), 
dobbelthopen χ og h i Perseus, M36, M37 og M38 i Auriga (Kusken), M41 i Canis Major (Store Hund) for å 
nevne noen. 
 
Med prismekikkert skimter man også temmelig mange andre galakser som små tåkedotter, og underteg-
nede bruker ofte prismekikkerten som hjelpemiddel for å finne disse i større teleskoper, nettopp på grunn 
av det store synsfeltet. Eksempler på galakser som er greit synlig i 7x50 prismekikkert er paret M81/M82 i 
Ursa Major (Store Bjørn), M101 også i Ursa Major, M51 i Canes Venatici (Jakthundene) og en mengde 
galakser i Virgohopen (i stjernebildene Jomfruen og Berenikes Hår). 
 
Prismekikkerten er velegnet til observasjoner av variable stjerner fordi en på grunn av det store synsfeltet 
ofte har sammenligningsstjernene i samme synsfelt som den variable. Det er uansett hurtig å flytte syns-
feltet mellom den variable og sammenligningstjernene. 
 
Med en 7x50 prismekikkert ser en greit de fire største månene til Jupiter og Saturns største måne Titan. En 
prismekikkert er forøvrig nødvendig for å finne Neptun og i mange tilfeller Uranus dersom det ikke er ideelle 
forhold.  
 
I Corona 3/2018 finner dere en lengre artikkel av Birger Andresen som i enda større detalj beskriver ob-
jekter egner seg godt for å observeres i prismekikkert. I Corona 4/2018 har Erlend Rønnekleiv testet en 
rekke prismekikkerter. Kvaliteten varierer mellom modellene, men man trenger absolutt ikke å velge i det 
øvre prissjiktet for å få godt utbytte av himmelobservasjonene.  
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Ti favoritter for små teleskoper 
Av Terje Bjerkgård 

For mange hobbyastronomer er et lite speilteleskop eller linsekikkert, det første som 
anskaffes i utstyrsparken. Det er også slik at de fleste som kjøper et slikt instrument, ikke har 
sett på stjernehimmelen gjennom et teleskop før. Derfor kan det være vanskelig å vite hva man 
skal begynne å se etter. I lista under har jeg forsøkt å finne fram til 10 objekter som skulle egne 
seg for teleskoper med åpning opp til 5 tommer (127 mm). 

 
I Corona 4/2003 tok Erlend Langsrud for seg ti objekter som egner seg godt for prismekikkerten. Disse 
objektene er også svært velegnet for små teleskoper, spesielt ved lave forstørrelser. Jeg har i min liste 
forsøkt i tillegg å finne fram til objekter av vidt forskjellige typer, fordi det gir et inntrykk av hvor variert 
stjernehimmelen er. Objektene er ellers såpass langt nord på himmelen at de er lett synlige fra Trondheim, 
noen på en bestemt årstid, andre hele året. Jeg er for øvrig sikker på at noen vil savne ”sine” favoritt-
objekter, men hvorfor ikke da dele dette med oss andre, enten ved teleskopet, her i bladet eller på TAF-
lista. 
 
Nr. 1: Dobbel-dobbelstjernen (ε Lyrae) i Lyren (Lyra)  
Denne stjernen befinner seg om lag 2 grader fra Vega, og er således lett å finne. Med skarpt syn er det 
mulig å se at det er en dobbeltstjerne uten hjelpemidler. Begge de to komponentene er igjen doble. Avstan-
den mellom komponentene i de to stjernene er henholdsvis 2.8 og 2.9 buesekunder. De er således greie å 
løse opp i et 3-4 tommers teleskop ved ca. 75 gangers forstørrelse. Alle de fire stjernene er blåhvite, og 
alle har lysstyrker rundt 5-6 mag. Den jevne lysstyrken gjør også dette til et meget flott syn! Dobbeltstjernen 
er også fin å bruke som en test på hvor gode observasjonsforholdene er. 
 
Nr. 2: Dobbeltstjernen Albireo (β Cygni) i Svanen (Cygnus)  
Dette er en av himmelens flotteste dobbeltstjerner! Den sterkeste stjernen er tydelig gul med lysstyrke 3.05 
mag, mens kompanjongen er blå med lysstyrke 5.12 mag. Avstanden mellom de to stjernene er 34 buese-
kunder, noe som gjør at man kan se at den er dobbel med en 7x50 prismekikkert (på stativ). Den kommer 
imidlertid til sin rett først i teleskoper med minst 20 gangers forstørrelse. Men bruk ikke for stor forstørrelse, 
da blir avstanden mellom stjernene større og kontrasten dermed mindre.  
 
Nr. 3: Galaksene M81 og M82 i Store Bjørn (Ursa Major)  
Nest etter Andromedagalaksen, er nok dette himmelens flotteste galakser. Grunnen til at jeg vil sette disse 
foran f.eks. M33 i Triangelet, er at det her er to temmelig lyssterke galakser like ved hverandre (37 buemi-
nutter i avstand). Et flott syn! Et annet tilsvarende par er for øvrig M65 og M66 i Løven (Leo). M81 er en 
spiralgalakse med lysstyrke 6.9 mag, utstrekning 26 x 14 bueminutter, mens M82 er en irregulær galakse 
med lysstyrke 8.4 mag. og utstrekning 13 x 6 bueminutter. I 4-5 tommers teleskop kan en se i M81 en 
lyssterk kjerne som gradvis blir svakere men med ujevn lysstyrke utover. Noen hevder å kunne skimte 
spiralstrukturen i såpass små teleskoper som 4-5 tommere. For å se dette må det være svært gode forhold, 
og øynene må være helt mørketilpasset. Bruk sidesynet, og beveg blikket! M82 sees som en avlang, ujevnt 
belyst og noe uregelmessig tåke, tydelig svakere en M81.  
 
Nr. 4: Galaksehopen i Jomfruen (Virgo) 
Galaksehopen i Jomfruen og Berenikes Hår (Coma Berenices) er spennende å utforske fordi det her er 
mange galakser samlet på et lite område. Faktisk er det mer enn 20 galakser som er sterkere 10 mag. og 
således innen rekkevidde for 3-4 tommers teleskop. Med et 5 tommers teleskop kan en i den sentrale delen 
av hopen, i et område på 5 x 10 grader, se 100 galakser med lysstyrker mellom 8.4 og 12 mag.! Blant de 
sterkeste er M87 (8.6 mag.), M100 (9.4 mag.), M84 (9.1 mag.), M86 (8.9 mag.), M85 (9.1 mag.), M49 (8.4 
mag.) og M60 (8.8 mag.). Spesielt paret M84 og M86 og området rundt anbefales å utforske. Her er det 
mange svakere ”tåkedotter”. I Virgohopen er det faktisk mer enn 3000 medlemmer som holdes sammen av 
tyngdekraften. 
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Nr. 5: Kulehopen M3 i Jakthundene (Canes Venatici)  
Kulehopen M3 er nest etter M13 i Herkules og M5 i Slangen (Serpens), nordhimmelens flotteste kulehop. 
Den har en lysstyrke på 6.4 mag. og er 16 bueminutter i utstrekning. Med et 4-5 tommers teleskop kan en 
begynne å se enkeltstjerner i ytterkantene, dersom det er riktig gode forhold. Disse stjernene har en lys-
styrke på 11-12 mag. Sammenlign gjerne M3 med M13 i Herkules og M15 i Pegasus. 
 
Nr. 6: Den åpne stjernehopen M35 i Tvillingene (Gemini) 
Dette er en av de flotteste åpne stjernehopene, med en lysstyrke på 5.1 mag., og ca. 200 stjerner samlet 
innenfor et område på 28 bueminutter. Hopen er lett å finne, bare vel 2 grader vest for den lyssterke stjernen 
η Geminorum. Ved gode forhold kan den faktisk sees uten kikkert. Hopen er temmelig sirkulær med noe 
øket konsentrasjon av stjerner inn mot sentrum. De sterkeste stjernene har lysstyrker på 8-9 mag. Det 
anbefales å bruke lav forstørrelse, typisk 25-30 x. Bare 20 bueminutter mot sørvest ligger en annen mye 
svakere stjernehop, NGC 2158. Dette er også en tett hop, med ca. 150 stjerner. De sterkeste har lysstyrke 
12-13 mag., så med et lite teleskop ser hopen ut som en ullen tåkedott. 
 
Nr. 7: Supernovaresten M1 – Krabbetåken i Tyren (Taurus) 
Krabbetåken er ikke noe spektakulært objekt i små teleskoper. Imidlertid er det artig å ha sett den likevel, 
fordi den er resultatet av en av Universets mest dramatiske hendelser; en supernova-eksplosjon, som 
skjedde i 1054. Den er også nr. 1 i Charles Messiers katalog over tåkelignende objekter. Messier katalogi-
serte disse objektene fordi de kunne forveksles med kometer, noe han og andre lette mye etter. Krabbetå-
ken har en lysstyrke på 8.4 mag, mens den totale utstrekningen er 6 x 4 bueminutter. Tåken er lett å finne, 
siden den ligger like nordvest for stjernen ζ Tauri. Med et teleskop på 3-5 tommer sees en litt oval svak 
tåkeflekk. For å se de sterkeste filamentene som er så flotte på fotografier, må en imidlertid opp i minst 10 
tommers teleskoper. 
 
Nr. 8: Manualtåken (M27), planetarisk tåke i Reven (Vulpecula) 
Manualtåken er den planetariske tåken som er lettest å observere, både på grunn av en lysstyrke på 7.3 
mag og en størrelse på hele 8 x 6 bueminutter, altså både klarere og større enn den mer berømte Ringtåken 
i Lyren, som er omtalt nedenfor. Selv med et lite teleskop, er den avlange manualformen tydelig, samt de 
ujevne ytterkantene av tåken. Tåken synes for øvrig å ha en tydelig grønn farge. Sentralstjernen har en 
lysstyrke på 14 mag., og er bare synlig i større teleskoper som 8-10 tommere. 
 
Nr. 9: Ringtåken (M57), planetariske tåke i Lyren (Lyra)  
Dette er himmelens mest berømte planetariske tåke selv om den er verken spesielt stor eller lyssterk. (1.4 
x 1.0 bueminutter og 9.0 mag.). Det er imidlertid den tydelige ringformen som har gjort den til et yndet objekt 
for alle amatører. Tåken er lett å finne siden den ligger midt mellom β og γ Lyrae. Med 3-4 tommers teleskop 
sees tåken som en blek skive. Det var dette som gav opphav til betegnelsen planetarisk tåke for disse 
objektene. I dag vet vi at det vi ser er gass som er kastet ut fra en døende stjerne. Med 5-6 tommers 
teleskop begynner en å ane ringformen til tåken, som blir tydeligere i et 8 tommers teleskop. Sentralstjer-
nen, som kastet av seg gass-skallet, har lysstyrke på 15. mag. Den er således bare synlig i større telesko-
per, som f.eks. 14-tommeren på observatoriet i Bratsberg. 
 
Nr. 10: Gasståken M78 i Orion (Orion) 
M78 er den mest lyssterke refleksjonståken på himmelen. Det vil si at gassen og støvet lyser fordi det 
reflekterer stjernelys, i dette tilfelle fra stjernen HD 38563 (10 mag). Den mye mer kjente Oriontåken derimot 
lyser som følge av at gassen blir ionisert av de meget varme stjernene i det såkalte trapeset. M78 har 
lysstyrke på 8.0 mag og en utstrekning på 8 x 6 bueminutter. I et 4 tommers teleskop sees den som en noe 
avlang, nærmest komet-lignende, tåkeflekk. Se for øvrig etter den langt svakere tåken NGC 2071 ca. 20 
bueminutter mot nordøst for M78 
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Jupiter, amatørastronomenes planet 
Av Per-Jonny Bremseth 
 
Planeten Jupiter med sitt månesystem er et takknemlig objekt for amatørastronomer. De fire gallileiske 
månene, Io, Europa, Ganymedes og Callisto er synlige i bare en prismekikkert der de pendler rundt plane-
ten. I et teleskop kan man observere at månene blir formørket når de kommer inn i skyggen av planeten. 
Man kan også følge skyggen av måner når de av og til passerer foran planetskiven. Alt dette er interessant 
å følge med på. 
 
Selve planeten er virkelig en interessant sak for seg selv! Her kan man se skybelter som kontinuerlig for-
andrer utseende over tid, hvite flekker med varierende varighet og girlandere over de lyse sonene mellom  
de mørke, brunaktige beltene. 
 
 «Den Store Røde Flekk» er vel fenomenet som virkelig kjennetegner planeten Jupiter. Den ble oppdaget 
så snart man fikk snekret sammen et rør med to linser, som ble kalt teleskop, men man vet faktisk ikke når 
den ble dannet. Den var større for mange tiår siden og avlang. Fargen var mørkerød (murstenrød) og den 
var såpass stor at det var plass til tre Jord-diametre på rad! Nå er det plass til bare litt over en. 
 
Siste gangen jeg så flekken mørkerød var den 11. november 1975, da det oppsto en forstyrrelse rundt 
flekken. En hvit flekk passerte delvis over den røde tre dager før. Så, et par uker etter, var den blass og 

lysere i fargen. 
 
Ikke bare har den til dags dato vært lysere og mistet den mørke 
rødfargen, men har også som sagt krympet. For noen år siden 
begynte den også å «flake av» stoff som forsvant ut i det sydlige 
ekvatorbelte. Astronomene lurte på om den ville forsvinne helt i 
løpet av noen få år. 
 
Jupiter observert 11.11.1975. Den 9. november passerte en stor 
hvit flekk den røde flekken og medførte store forstyrrelser i 
beltet. Den røde flekken ble mer blekrød/oransje etter noe få 
uker og har vært det siden. Se også beltet øst for flekken som 
har blitt delt i to på grunn av forstyrrelsene. Tegnet etter 
observasjon med 8-tommers SCT ved 166 x forstørrelse (nord 
er opp og øst til høyre). 

 
Jupiter overrasker også med større forstyrrelser i planetens belter, også globalt. I tiden rundt 1990 inntraff 
større forstyrrelser som fikk hele det sydlige ekvatorbeltet (SEB) til å forsvinne i lengre tid. Også det nordlige 
ekvatorbeltet (NEB) fikk store forstyrrelser etter hvert, da en stor hvit flekk dukket opp der (se bildet under). 
Astronomene mener at SEB’s forsvinning skyldes høytliggende ammoniakkskyer som dekker for beltet. 
 

Jupiter observert 19.3.1990. Planeten hadde et helt usedvanlig 
utseende; uten det sørlige ekvatorialbeltet (SEB) og med en stor 
hvit flekk i det nordlige beltet (NEB).  Tegnet etter observasjon 
med 8-tommers SCT ved 222 x forstørrelse (nord er opp og øst 
til høyre). 
 
 
Som vi skjønner, så er planeten Jupiter litt av et interessant ob-
jekt å følge med på. Det er artig og viktig å dokumentere obser-
vasjonen med et foto eller at man tegner ned det man ser nøy-
aktig! 
 
 
 
 

 
 



22     Corona, 2/2020 - Trondheim Astronomiske Forening 

  
Jupiter observert 7.2.1991. Svært god 
seeing med mange detaljer synlig på 
overflaten! To tynne belter kunne sees i 
NEB og detaljer som «perler på en 
snor» ble observert i beltet nærmest 
NEB.  Tegnet etter observasjon med 8-
tommers SCT ved 222 x forstørrelse 
(nord er opp og øst til høyre). 

Jupiter observert 13.2.1991. Skyggen 
til månen Callisto nær den røde 
flekken. Tegnet etter observasjon 
med 8-tommers SCT ved 222 x 
forstørrelse og blått filter (Kodak 
Wratten nr.21) (nord er opp og øst til 
høyre). 

 
Jupiter står lavt på himmelen nå, men fra høsten 2022 begynner den å stå fint til i sør fra august til slutten 
av oktober. Den befinner seg da i grenselandet mellom Aquarius (Vannmannen) og Pisces (Fiskene). Den 
kan også sees lavt i sørvest i 2021, men da er høyden bare 10-12 grader over fri horisont i begynnelsen av 
september.  
 
 
 
 

Mars i gunstig opposisjon i høst 
Av Terje Bjerkgård 

 
Mars er i opposisjon omtrent hvert annet år. Det betyr at den er på samme side av Sola som Jorda, men 
utenfor oss. Da er planeten nær oss, og potensielt enkel å observere. Imidlertid, når dette skjer samtidig 
som Mars i sin elliptiske bane er på sitt nærmeste til Sola så er den som oftest langt sør og lavt på himmelen 
her i Norge. Sist gang dette skjedde var i 2018, og da var den så lavt at den knapt kunne sees fra Trondheim. 
I høst er vi derimot heldigere, og her er noen tips for observasjoner og hva vi kan se med våre teleskoper. 

 

Mars-opposisjonene 
Mars bruker knapt 687 dager på en runde rundt Sola, mens Jorda bruker drøyt 365 dager. Dette gjør at 
Jorda «tar igjen» Mars etter 780 dager, altså litt over annet hvert år, og Mars er da i opposisjon. Mens 
Jordbanen er tilnærmet sirkulær (eksentrisitet 0,017) har Mars en elliptisk bane (eksentrisitet 0,093). Derfor 
varierer avstanden mellom de to planetene fra opposisjon til opposisjon (se figur neste side). Ekstra nære 
opposisjoner skjer med mellom 15 og 17 års mellomrom. Den nærmeste Mars-opposisjonen i vårt århundre 
så langt inntraff 28.august 2003, da avstanden til Mars var 55,76 millioner km. Under den forrige opposi-
sjonen, i juli 2018, var planeten 57,59 millioner km unna, mens den i år den 14. oktober kl. 00.25 vil være 
knapt 63 millioner km unna. Neste opposisjon deretter blir 8. desember 2022, og da vil planeten være 82 
millioner km unna. Mars befinner seg da høyt på nordhimmelen i stjernebildet Taurus (Tyren). En bonus 
ved opposisjonen i 2022 er at planeten da også okkulteres av Månen.  
 
Ved årets opposisjon i oktober blir Mars oppe hele natten. Men Mars vil være fin å observere i hele høst. 
Allerede fra august vil planeten være et iøynefallende objekt på sørøsthimmelen. Planeten befinner seg da 
i stjernebildet Pisces (Fiskene) og har 1. september en diameter på 19" (buesekunder), mens lysstyrken er 
-1,8 mag. Utover i september kommer den stadig høyere på himmelen og blir mer lyssterk mens avstanden 
avtar raskt. 1. oktober er diameteren 22,4" og lysstyrken -2,5 mag. Ved opposisjon er lysstyrken -2.6 mag 
og diameteren 22,6". 
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Diagrammet viser oversikt over opposisjonene fra 2003 til 2020. Legg merke til at Marsbanen (rød) er mye 
mer elliptisk (avlang) enn Jordbanen (blå). Det er derfor avstanden mellom Mars og Jorda varierer så mye 
ved opposisjon. Navn på måneder langs Mars sin bane angir planetens bevegelse i 2003. 
 
Det kan være interessant å notere ned Mars sin plassering på himmelen hver gang du er ute og observerer. 
Mars beveger seg såpass mye pr. dag at det kan sees. Plott da gjerne posisjonen på et stjernekart. Dersom 
du begynner med dette i august, vil du legge merke til at Mars først beveger seg østover på stjrenehimme-
len, deretter står stille før den beveger seg vestover inntil i november da den igjen opptar sin vanlige østlige 
bane relativt til stjernene (se stjernekart under). 

 
Mars sin bane på himmelen fra 1. august til ut i januar neste år. Banen beskriver en tydelig z-formet «slyng» 
på himmelen. 
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Hvorfor beskriver Mars denne tilsynelatende «slyngen» på himmelen (for øvrig gjerne kalt retrograd kurve)? 
Forklaringen er endringen i posisjonen til Jorda og Mars i forhold til hverandre i tiden rundt opposisjon når 
Jorda «tar igjen» Mars i sin bane. Dette er vist i figuren under. Alle planetene utenfor oss viser dette i større 
og mindre grad, men det er mest tydelig for Mars, som jo beveger seg så langt i løpet av et år. 
 
 

  
 
 

Observasjoner av Mars 
Første gang en ser på Mars er det lett å bli overrasket og kanskje skuffet. Grunnen? Den ser så liten ut! Er 
det mulig å se noe som helst på den lille skiva? Ja, Mars er liten; den er 60 millioner km unna og har en 
diameter på bare 6790 km. Dette gir en størrelse på bare litt over 20 buesekunder sett her fra Jorda. For å 
se detaljer kreves det derfor minst et 4-tommers teleskop og over 100 gangers forstørrelse.  
 
Det første man legger merke til er den tydelig røde fargen som planetskiven har. Med et 4-tommers teleskop 
og gode forhold kan en legge merke til noen mørkere områder og buer, og særlig den mørke flekken Syrtis 
Major er grei å se. Det lyse Hellasbassenget er et annet objekt å se etter, det samme gjelder det mørke 
Mare Acidalium i nord. Ellers kan en se etter den sørlige polkalotten, som vil være vendt mot oss.  
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Med større teleskop kan en se etter det lyse Chryse-området, Elysium og til og med Olympus Mons (kalt 
Nix Olympica på kartet), som er den høyeste vulkanen i Solsystemet. 
  
For å se detaljene på overflaten bedre kan en bruke forskjellige fargefiltre. Lyserøde og lysoransje filtre 
framhever overflatedetaljer, samt støvstormer. Lyseblå til fiolette filtre kan brukes for lettere å se skyer i 
atmosfæren. For å se de lyse områdene som Hellasbassenget og polkalotten kan en bruke lysegult filter. 
 
Marsdøgnet er drøyt 37 minutter lenger enn vårt døgn, så planeten vil ha rotert 9.1 grader mot vest på et 
døgn. Derfor vil du stadig se nye trekk på overflaten dersom du observerer til samme tid om kvelden. For 
å være sikker på hva du ser og «pine» øynene maksimalt, så er det lurt å tegne ned det du ser og tror du 
ser. Det gjør også at du blir mer tålmodig og bedre til å observere. For å identifisere det du ser har Sky & 
Telescope et svært nyttig program, kalt Mars Profiler:  
https://skyandtelescope.org/observing/interactive-sky-watching-tools/mars-which-side-is-visible/  
 

 
 
Ser du på Mars i august og første halvdel av september vil du også legge merke til at den viser fase. Rundt 
1.september vil fasen være 90%. Det vil den også være i desember.  
 
Ofte når Mars er i nærheten av opposisjon blir planeten rammet av en global støvstorm. Dersom det skjer, 
forsvinner de fleste eller alle detaljer. Vi får håpe det ikke skjer i år. Lykke til med observasjonene. Vi vil 
gjerne ha dine observasjoner, tegninger, fotografier osv. til medlemsbladet vårt!    
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Deep Sky hjørnet  
av Terje Bjerkgård 
 

 

I dette nummeret ser vi nærmere på området mellom Pegasus, Aquarius (Vannmannen) og Aquila (Ørnen). 
Her er det flere kulehoper, åpne stjernehoper og planetariske tåker det er verdt å få med seg. 

M2 – Kulehop 
M2 er altså objekt nr.2 i Messierkatalogen. Hopen befinner seg i Aquarius omtrent 5 grader rett nord for 
stjernen Sadalsuud og er greit synlig i prismekikkerten (se for øvrig mer om hopen og kulehoper generelt i 
Corona 4/2019). M2 har en lysstyrke på 6.4 mag og er således lett å se, selv i en prismekikkert. Utstrek-
ningen er 12 bueminutter, ca. halvparten av Månen. De sterkeste stjernene er av 13. mag, slik at en trenger 
minst 8-tommers teleskop for å se noe m enn en stor tåkedott som gradvis blir svakere utover. Kulehopen 
er svært kompakt og er klassifisert til å være av Shapley-klasse II. Således er den indre delen ikke mulig å 
oppløse i enkeltstjerner, selv med større teleskoper. 
 

NGC7009 – Planetarisk tåke (Saturntåken) 
Denne flotte planetariske tåken står svært lavt på 
sørhimmelen, men kan sees ved gode forhold i september på 
kvelden. Navnet Saturntåken har den fått pga. noen 
«utvekster» på hver side av den ovale skiven, slik at den 
nettopp minner om planeten Saturn.  
 
Tåken er lyssterk (8.3 mag), og utstrekningen er 35 bue-
sekund. Lysstyrken gjør at en selv i mindre teleskoper 
oppfatter tåken som blålig. For å se utvekstene kreves det et 
8-10 tommers teleskop, og antakelig større for oss siden den 
står så lavt. Sentralstjernen har lysstyrke 12.9 mag, men 
krever store teleskoper for å sees siden tåken er liten og 
lyssterk. 
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M72 - Kulehop 
M72 befinner seg bare knapt tre grader ØSØ for Saturntåken og skulle også være mulig å se i september 
på kvelden. Den har en lysstyrke på 9.3 mag og en utstrekning på 5.9 bueminutter. Dette er en «løs» 
kulehop (Shapley-klasse IX), men siden dette er en fjern kulehop (56 000 lysår unna) så er stjernene i den 
så svake som 15 mag. Den ser således ut som en «granulert» tåkedott i teleskoper av moderat størrelse. 
 

M73 - Asterisme 
En asterisme er en tilsynelatende stjerneansamling og M73 er den 
eneste i Messier-katalogen. Den består av 4 stjerner med lysstyrker 10.5, 
10.5, 11.0 og 12.0 mag som danner en Y-form med utstrekning på 3 
bueminutter. Asterismen befinner seg drøyt en grad vest for M72. For å 
se den svakeste stjernen kreves det nok minst et 8-tommers teleskop. 
 
 
 

 
 
 
 
 

NGC6891 – Planetarisk tåke 
Denne planetariske tåken ligger rett øst for det flotte lille stjernebildet 
Delphinus (Delfinen). Tåken har en utstrekning på bare 16x7 
buesekunder, så det er lett å overse den dersom forstørrelsen er for liten. 
Lysstyrken er 10.5 mag, så den tåler høy forstørrelse. Sentralstjernen har 
lysstyrke 12.4 mag og bør være synlig i 8-10 tommers teleskoper.  

 
 
 

IC4756 – Åpen stjernehop 
Dette er en stjernehop for prismekikkerter og teleskoper med vidt felt. 
Hopen har nemlig en utstrekning på nesten en grad, mens den integrerte 
lysstyrken er 4.6 mag. Den kan sees som en tåkeflekk uten teleskop. 
Hopen befinner seg i Serpens Cauda (Slangens hale) på høyde med 
Aquila (Ørnen). Hopen inneholder om lag 80 stjerner med lysstyrker 
mellom 7.5 og 11 mag. Stjernene er uregelmessig fordelt, og hopen har 
ikke noe definert sentrum. 
 
 
 

 
 

NGC6755 og NGC6756 – Åpne stjernehoper 
Disse to åpne stjernehopene befinner seg bare en halv grad fra 
hverandre på himmelen med NGC 6755 sørøst for NGC 6756 (se 
bildet). NGC 6755 er den mest lyssterke, rikeste og flotteste av 
hopene med ca. 100 stjerner innefor 14 bueminutter og med en 
samlet lysstyrke på 7.5 mag. De sterkeste stjernene er av 10 
mag. NGC 6756 inneholder ca. 40 stjerner innenfor 4 bueminutter 
og har en integrert lysstyrke på 10.6 mag. Stjernene er fra 12. til 
15. mag, så det er ikke lett å skille ut stjernene med mindre 
teleskoper. 
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Stjernehimmelen juni – september 2020 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det var sommersolverv 20. juni kl. 23.43 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 sto Sola opp kl. 03:02 og gikk 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 22. september kl. 23.43 norsk sommertid. Da står Sola loddrett over et punkt på ek-
vator, 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 jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Om sommeren er det ikke natt i Trondheim. Astronomisk natt er det først når Sola er minst 18o under 
horisonten og det skjer først igjen den 2. september. Imidlertid kan en se ganske mye på stjernehimmelen 
før det, ikke minst planetene Mars, Uranus og Neptun som vil stå fint til allerede tidlig i høst. 
 

Månefasene 
Nymåne Voksende ½ måne Fullmåne Avtagende ½ måne 
21.juni 28.juni 5.juli 13.juli 
20.juli 27.juli 3.august 11.august 

19.august 25.august 2.september 10.september 
17.september 24.september 1.oktober 10.oktober 

 

 
Planetene 
Merkur er i nedre konjunksjon (mellom oss og solen) 1. juli og når største vestlige elongasjon (største 
tilsynelatende avstand fra sola) 22. juli. Den står imidlertid opp like før Sola og er således ikke synlig for 
oss. Øvre konjunksjon (planeten bak sola) er 17. august, mens største østlige elongasjon er 1. oktober. 
Merkur går da ned samtidig med Sola og er ikke synlig.  
 
Venus passerte mellom oss og Sola den 3. juni (nedre konjunksjon) og dukker opp lavt på østhimmelen 
før soloppgang i slutten av juni. Den kommer gradvis høyere opp på morgenhimmelen utover i perioden og 
blir etter hvert et iøynefallende objekt. 
 
Mars blir høydepunktet for oss i høst! Allerede fra august er planeten et iøynefallende objekt på sørøsthim-
melen. Planeten befinner seg da i stjernebildet Pisces (Fiskene) og har 1. september en diameter på 19" 
(buesekunder), mens lysstyrken er -1.8 mag. Utover i september kommer planeten stadig høyere på him-
melen og blir mer lyssterk, idet vi nærmer oss den raskt. 1. oktober er diameteren 22.4" og lysstyrken -2.5 
mag. Opposisjon er 14. oktober og da er planeten synlig hele natten. Selv med et lite teleskop kan en ved 
gode forhold skimte en rekke detaljer på planetskiven, blant annet den sørlige polkalotten som vil helle mot 
oss. Se forøvrig en egen artikkel foran i bladet om Mars og hva vi kan se på Mars-overflaten.  
  
Jupiter og Saturn er dessverre ikke synlige for oss. De står begge for langt sør på himmelen. 
 
Uranus står fint til på høsthimmelen og er synlig fra rundt midten av august. Den befinner seg i stjernebildet 
Væren (Aries) og er lett å finne. Planeten er i opposisjon 31. 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 for-
størrelse er det altså mulig å se en svakt grønnlig skive. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se de 
mest lyssterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna 
planeten. Kart på neste side viser posisjonen 15. september. Planeten flytter seg lite. 
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Neptun er i opposisjon 11. september, og den kan observeres fra omtrent den datoen. Planeten befinner 
seg lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius), ca. 1 ½ grader vest for stjernen 
 Aquarii (se kart over). Lysstyrken er 7.8 mag og planetskiven er kun 2.3 buesekunder tvers over. Den kan 
sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den blålige fargen og at den har skiveform krever et 
teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse.   
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Sommerkryssord 
Av Terje Bjerkgård 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17       18    19     

20     21  22   23    24  

25  26  27    28  29  30 31   

  32 33  34  35  36   37    

38 39     40  41 42  43     

44   45 46 47  48      49   

50        51    52 53   

54   55  56 57 58  59  60  61   

62 63 64 65    66 67 68    69  70 

71           72     

 
Vannrett  Loddrett  
1. Elementærpartikler 44. Matematiker 1. Stjerne i Orion 30. Slutt 
9. Beta Leonis 47. Knock-out 2. Sluttord 31. Fjelltopp 
17. Utsendelse av lys 48. Astronom og teleskop 3. Korn 33. 3,14 
18. Epsilon Pegasi 49. Astronomiforening (fork.) 4. Lage ost 34. Tall 
19. Tonetegn 50. Planet 5. Utrop 39. Fisk 
20. Prøve 51. Grei 6. «Ny» stjerne 40. Ladd atom 
21. Avis 52. Innsjø 7. Mark 42. Uranusmåne 
22. Rom 54. Skue 8. Gåte 43. Forøvrig 
23. Romfartsorganisasjon 55. Antimon 9. Arvestoff 45. Like 
24. Centimeter 56. Esel 10. Innehatt 46. Edelsten 
25. Saturnmåne 59. Radon 11. Norges Forskningsråd 52. Om 
29. Stjernebilde (lat.) 60. Ikke 12. Alene 53. Forstavelse 
32. Diktverk 61. Enhet (cgs) 13. Slange 56. Tilbake 
35. Ytret 62. Eneboer 14. Tidl. stortingsavdeling 57. Bestå 
36. Festemiddel 66. Moderne 15. Smile 58. Tresort 
37. Kroppsorgan 68. By i Romania 16. Først på Månen 63. __Lyrae (stjernetype) 
38. Astronom 69. Brennevin 24. Teleskopprodusent 64. Ikke 
41. Transportmiddel 71. Vinterobjekt 26. Rommet 65. Slapp 
43. Fag 72. Elv (Dovre) 27. SMS-ord 67. Månefase 
  28. Planet 70. Pronomen 
  29. Det «store smellet»  
    
    
    
    

 
 
 


