
«First light» i Kongsgård Alle’ og på Møvik  

Jeg leste foreningens Årsrapport for 2019 som for en tid tilbake ble sendt ut til medlemmene i AiA, 

rapporten viste stor aktivitet gjennom hele året med mange høydepunkter. Et spesielt høydepunkt for 

meg skjedde 1. oktober, denne kvelden fikk jeg for første gang oppleve et tredimensjonalt visuelt bilde 

av kulehopen i Herkules på Møvik.  

Jeg leste også med stor interesse artikkelen: «First light for nytt observatorium i AiA» i tidsskriftet 

Astro Rapport. Gratulerer Trond, du har gjort en fantastisk innsats sammen med dugnads gjengen i 

foreningen.  

Din interesse for astronomi har inspirert meg helt fra jeg møtte deg for første gang i Kongsgård Alle’, 

året da Astronomiforeningen så «The First Light» (1999).  Jeg fortalte om speilteleskopet som manglet 

speil. Trond ble hyret inn som skolens astronomi konsulent og vi gikk til innkjøpt av Meade LX 200 

10 inc. og et 12 mm astronomisk okular. Teleskopet fikk sin plass etter hvert på taket av realfagbygget 

på Gimlemoen og ble flittig brukt under Venus passasjene i 2004 og 2012. Universitetet fikk senere et 

nytt teleskop som i dag er en del av Tycho Brahe observatoriet på Møvik. Dette er en god historie, er 

veldig glad og takknemlig for at teleskopet havnet i kanonstillingen på Møvik. 

  

«First light» for nytt observatorium i AiA (Forsidebilde: Odd Høydalsvik) 

AiA overtar også navnet Tycho Brahe Observatoriet 

Tycho Brahe oppdaget en ny stjerne i Kassiopeia 11. november 1572, en begivenhet som ble et 

historisk vendepunkt for astronomien i Europa. Ved hjelp av store sekstanter og det blotte øye 

bestemte han stjerne- og planet posisjoner med en nøyaktighet som ingen andre gjort tidligere. 

Johannes Kepler tok utgangspunkt i Tycho Brahe observasjonene og fant tre lover som beskriver 

planetenes vandring på stjernehimmelen. Isaac Newton fant den grunnleggende fysikken som 

beviste Keplers beskrivelse av planetenes bevegelse på stjernehimmelen var riktig.  Under Venus 

passasjen i 2012 fikk UiA observatoriet navnet Tycho Brahe observatoriet til ære for hans arbeid som 

stjerneforsker. Det er også gledelig at AiA har tatt vare på takmodellen av Kassiopeia4. 



«Live» bilde av av Ringtåka i klubbhuset 

Astro Rapport viser også et «Live» bilde av Ringtåka på storskjerm i klubbhuset. Terje Lindstrøm har 

gjort det mulig å styre observatoriets datamaskin fra klubbhuset, en mulighet som gir AiA et 

pedagogisk fortrinn i de neste 20 årene. Ser for meg at skoleklasser sitter i klubbhuset og ser «Live» 

video av Solens kromosfære (for eksempel). Jeg savnet denne muligheten på UIA. 

«Månens landskap fanget i egne bilder» 

Jeg vil til slutt i denne bloggen takke Lewis Houck for artikkelen «Månens landskap fanget i egne 

bilder». Det var interessant å lese om Rupes Recta, den rette streken i skyenes hav. Du skrev i 

artikkelen at linjen er en forkastning, den bli synlig som en hvit strek i første kvarter og mørk i andre 

kvarter. Det er imponerende at du fikk tatt disse to bildene og at teleskopet klarte å fange opp denne 

detaljen på Månen.  Fikk lyst til å spørre geologen i AiA om der finnes skjoldvulkaner og pannekake 

kupler på Månen. BBC programmet «Vulkaner i verdensrommet» forklarte og viste at basalten er 

lettflytende og brer seg raskt ut i landskapet og danner store sletter, som på Månen. Lavaen på Island 

er tyktflytende, og den hoper seg opp i et mindre område og danne pannekake kupler. Kratrene i 

solsystemet er veldig interessant, de forteller en dramatisk historie.  Bildene i artikkelen viser også 

som spor etter ejecta, parallelle forkastninger (asfalterte kanaler som Lewis kalte formasjonen i 

artikkelen), øyer i lavasjøen (for eksempel: Spitsbergen på Månen). Du har vist at det går an å ta egne 

bilder av spesielle geologiske spor på Månen.   

Månen 7 dager gammel på Lesbos høsten 20281 

Artikkelen til Lewis inspirerte meg til å se på måne bildene jeg tok høsten 2018, jeg fant tre bilder av 

grenseområdet mellom dag og natt da Månen var 7 dager gammel. Jeg fant et bilde av lavasjøen 

Mare Nectaris 

 

Legg merke til den hvite stripen langs diagonalen i bildet, den står tilnærmet normalt på den lange 

fjellkjeden nederst i bildets venstre hjørne. Den lyse stripen er ejecta fra Tycho krateret, som ligger 

1000 km i sydøstlig retning3.  Den lange fjellveggen (Rupes Altai) er rester etter et stort gammelt 

krater. Kraterveggen har en høyde på 1000 meter og har en lengde på 440 meter.  

En kommentar til bilde av krateret (Theophilus) nord-øst av lavasjøen Mare Nectaris  

Luwis!, du har truffet perfekt på lyssettingen og fokuseringen av bildet ditt i artikkelen. Jeg tenker 

spesielt fjellspissen i sentrum av krateret. Det er nok mange grunner til at du har tatt et bedre bilde 

av lavasjøen sammenliknet med mitt bilde i denne bloggen. En av grunnene er at du tok bildet av 

Månen når den var 5,5 dager gammel. Månen var 7 dager da jeg tok bildet. Jeg fikk mindre kontrast i 

bilde fordi Solen sett fra Månen står høyere på himmelen da jeg tok bilde. Ejecta stripen derimot fra 



Tycho krateret ble synlig på mitt bilde, kanskje fordi denne «steinryggen» reflekter sollyset bedre når 

solen står høyt på himmelen?   

 

Les mer 

1 Artikkel 16 Astrofoto med Meade LX 90, Canon EOS 60 ; Verdensrommet.org (publiseringen 

forsinket) 

2A16 Et mosaikkbilde av Månen – Lesbos 16. september 2018; Verdensrommet.org (publiseringen 

forsinket) 

3Lewis Houck «Månens landskap fanget i egne bilder» Astro Rapport 4. kvartal 2019 

4Det var på øya Ven i Östersund det begynte. http://www.Verdensrommet.org 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


