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Hestnes skole besøker Tycho Brahe Observatoriet 26. sept. 2012  
 

 

Forskningsdagene høsten 2012 - «En natt på Campus», onsdag 26 – torsdag 27. 

september.   

 

Skolen som ble trukket ut i år er Hesnes Montessoriskole fra Grimstad. Universitetet i Agder 

kunne tilby de 12 elevene et innholdsrikt program fra klokken 16.00 på onsdag ettermiddag til 

klokken 08.30 på torsdag. De vil bli møtt med fanfare (Magnus Malmedal Drågen) og ønsket 

velkommen av Kjell Tybring Andresen. Kl.16.15 vil elevene bli fulgt til Institutt for 

folkehelse…, hvor de fikk servert middag sammen. Besøket her ble avsluttet på kjøkkenet, 

her fikk de lage sin egen kveldsmat (rundstykker).  Deretter tente elevene hodelyktene og gikk 

til Agder naturmuseum, etter kveldsmaten overtok Institutt for naturvitenskap. En gruppe tro 

til stjernelaben og en gruppe til flåttlaben. Kl. 22.00 kunne Institutt for helse- og 

sykepleievitenskap tilby overnatting i sykehussenger.  

 

Elevene fikk oppleve et enkelt planetarium (stjernekart). Stjernekartet viste Sommertrekanten 

mot syd på høsthimmelen over Sørlandet. Stjernekartet viste elevene veien til Ringtåke og 

Vindmøllegalaksen, to kjente himmellegemer som de dessverre ikke fikk oppleve i 

virkeligheten på grunn av dårlig vær. Stjernekartet viste også veien til Kassiopeia og stedt i 

stjernebildet Tycho Brahe oppdaget den «nye stjernen», en oppdagelse som førte til ny 

kunnskap om Universet. På stjernelaben snakket vi om nordlys, solflekker og solvind. De fikk 

se bilder av nordlys over Kristiansand som lærerstudenter på UiA tok våren 2012.  

 

 

 
 

Elever fra Hesnes Montessori skole i Grimstad fikk se Astronomi utstillingen på UiA, fra 

venstre Skage Michalsen, Andreas Juliussen, Felix Fabricius og Halvard Erlandsen 
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Tre sitater 

 

«Det var moro å oppleve disse flotte elevene fra Hesnes, alltid inspirerende å møte 

interesserte elever og hyggelige lærere og foreldre» (Tarald, faglærer) 

 

«Gjør leksene og bli god på det du er interessert i» (Et råd til elevene fra Gard, stjernestudent) 

 

«If you want youg people to become more interested in astronomi/fysikk, show them the real 

things»  (UiA åpner Observatoriet for unge og gamle) 

 

 

 

 

Gard Inge Rosvold på bildet studerte fysikk ved Universitet i Agder. Gard er spesielt 

interessert i Astronomi, en interesse som startet i ung alder fortalte han elvene fra Holte skole 

16. februar 2012. På bildet viser han et mosaikkbilde av Månen som han selv har tatt med 

UiA teleskopet som telelinse. Gard fortalte at det var stjernehimmelen som "trigget" hans 

interesse for realfag allerede som liten gutt og at interessen for realfag har bare økt med 

årene. Gard skal fortsette med å studere astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Hans råd til 

elevene var "Gjør leksene og bli god på det du er interessert i".  
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Opplegget 26. september 
 

Elevene deles inn i 2 grupper, 45 minutter pr gruppe  

 

1. Elevene får kopi av stjernehimmelen mot syd 26. september klokken 21:00:00. Tarald 

viser hvordan stjernekartet kan anvendes i praksis: «Gå ut en kveld været er fint, se mot 

syd og finn sommertrekanten». I trekantens hjørner finner du Deneb, Vega og Altair. 

 

 
Stjernehimmelen over Sørlandet 26. september 2012 klokken 21:00 mot syd (“Starry 

Night” illustrasjon) 

 

2. Tarald viser stjernekartet på lerretet i fysikklaboratoriet og dreier stjernekartet mot nord. 

Tarald tar utgangspunkt i den Store Bjørn og “viser veien til” Polaris i stjernebildet Lille 

Bjørn. Deretter går turen til den store W på himmelen som har fått navnet Kassiopeia.  
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Dette stjernebildet fant Tycho Brahe en “ny stjerne” 11. november 1572.  Denne 

oppdagelsen var en stor begivenhet på den tiden og førte til at Tycho Brahe fikk stor 

interesse for astronomi. 

 

Stjernehimmelen over Sørlandet 26. september 2012 klokken 21:00 mot nord (“Starry 

Night” illustrasjon) 
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Studentene tok dette bilde (Canon speilrefleks kamera montert på stativ) av Kassiopeia 20. 

september 2012 ca. klokken 22 (Blenderåpning: 11, eksponeringstid 4 sekunder og ISO 800). 

Finn fram til Kassiopeia (W) 

 

3. Tycho Brahe oppdaget en ny stjerne i Kassiopeia (1572) 

 

På bildet ser vi stjerneforskeren Tycho Brahe. Tarald forteller litt om adelsmannen Tycho 

Brahe og hvorfor vil ønsker å hedre Tycho Brahe ved å gi observatoriet vårt navnet Tycho 

Brahe Observatoriet. Dere kan lese om Tycho Brahe på http://www.verdensrommet.org 

http://www.verdensrommet.org/
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I dag vet vi at den «nye stjernen» Tycho Brahe oppdaget var ikke ny, den var en stjerne som 

døde. Astronomene kaller denne stjernen for en Type Ia supernova.  

 

 
 

Taket i kontrollrommet viser en modell av Kassiopeia 12. november 1572 klokken ett om 

natten. Omtrent 7 timer etter han oppdaget «den nye stjernen». Vi ser den nye stjernen øverst i 

bildet. 

 

  

4. Tarald benytter stjerneprogrammet StarryNight og tar elevene med på en reise til Store 

Bjørn og Vindmølle galaksen (eng: Pinwheel).  

 

 
 (Berkeley Lab, Palomar Observatory, California, M101) 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=no&prev=/search%3Fq%3Dm101%26hl%3Dno%26biw%3D1120%26bih%3D617%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.no&sl=en&u=http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2011/08/25/supernova/&usg=ALkJrhgXL7w-krJ8g4zpr3gcnLvXDzdzwg
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Vi ser den “nye stjernen” på de to bildene til høyre, den ble oppdaget i august 2011. 

Sammenlikner vi de to bildene til høyre ser vi at stjerne i høyre bildet lyser sterkere. Denne 

stjernen er av samme type som Tycho Brahe oppdaget for over fire hundre år. 

 

5. Tarald kjører animasjonen: “De 12 stjernebildene Solen passerer i løpet av ett år”  (Tips:  

Starry Night: Favourite /Constellations/Zodiac). Tarald stopper animasjonen når Solen 

står i Tyren (21. april til 21. mai) og i Tvillingene (22. mai til 21. juni).  

6. Tarald viser dagens kart over flekkene på Sola. Tarald forteller om sammenhengen 

mellom solflekker og nordlys. Og at nordlys kan sees i Kristiansand. Tarald viser 

nordlysbildet fotografert av lærerstudentene på UiA. Tarald forteller at det er oksygenet i 

atmosfæren som lyser grønt og rødt nordlys er nitrogenlys. 

 
 

7. Solflekk gruppe som gav kraftig nordlys tirsdag 12. juli 2012 

 

8. Tarald bruker stjernekartet og finner den vakre Ringtåken i stjernebildet Lyren (i 

sommertrekanten). Tips: Katalognummeret er M57. Det røde lyset er nitrogenlys og det 

grønne lyset er oksygen lys (som i nordlyset). Det blå lyset er helium lys. Tarald forteller 

litt Ringtåken: “Ringtåken er en død stjerne, i midten av tåken kan vi se en lysende prikk 

(hvit dverg). Det er lyset fra denne hvite vergen som “tenner gassen” i tåken».  

 

 

 
Hubble ST/NASA 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/
http://www.verdensrommet.org/node/158
http://www.verdensrommet.org/node/219
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9. UIA skal få nytt teleskop, det gamle er midlertidig plassert i fysikk laboratoriet.  

 

10. Tarald viser elevene deler av astronomiutstillingen som ble laget i anledningen 

Astronomiåret 2009. Vi feiret Galileo Galilei, han var den første som rettet teleskopet mot 

himmelen og observerte detaljer på Venus, Månen og Jupiter. En begivenhet som skjedde 

for 400 år siden. 

11. Til slutt tar vi en liten tur og besøker Tycho Brahe Observatoriet 

 

Vi gjennomfører følgende observasjoner dersom været er godt: 

Tarald benytter grønn laser (kontrolltårnet på Kjevik må varsles) som pekestokk og viser 

Sommertrekanten med stjernene Deneb, Vega og Altair i trekantens hjørner på den sydlige 

delen av himmelen 

Vi dreier oss deretter mot nord og Tarald tar utgangspunkt i Store Bjørn og viser veien til 

Polaris i Lille Bjørn og stjernebildet Kassiopeia. Peker stedt i stjernebildet Tycho Brahe 

oppdaget «den nye stjernen».  

Går tilbake til halen til Store Bjørn og de to stjernene ytterst på halen (Alkaid og Mizar ). 

Linjen gjennom disse to stjernene danner grunnlinjen i en likesidet trekant. Vindmølle 

galaksen (Pinwheel galaksen) ligger trekantens tredje hjørne. 
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Deretter peker Tarald Ring Tåka før vi ser den i teleskopet. Tarald hjelper elevene under 

kuppelen. En lærer eller en av foreldrene viser Månen i teleskopet på taket. 

  

 

Referanser: 

Universe, 9e pluss Starry Night use ISBN: 1-4292-5951-5 

(Boken med stjerneprogrammet som jeg har benyttet fås kjøpt i UiA bokhandelen) 

 

 

 

 


