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Innledning 
 
Under et møte i Astronomiforeningen i Agder tidligere i år fikk vi besøk av Tarald Peersen, 
en ansatt på Universitetet i Agder. Han jobber med et opplegg for et kurs i Praktisk 
Astronomi beregnet på studenter og lærere. Kurset skulle vare en uke i begynnelsen av 
juli. Han lurte på om der var noen frivillige i astronomiforeningen som kunne tenke seg å 
bli med til Lesbos for å delta på kurset som et slags prøveprosjekt for hvordan kurset skal 
legges opp. 
Jeg bestemte meg der og da for at det ville jeg være med på. Kombinasjonen sydentur og 
astronomi slått sammen virket for fristene til å si nei. 
Jeg rakte opp hånda og meldte meg på. 

 
2. juli – lørdag 

 
Den 1. juli, en fredag, tok jeg fly fra Kjevik og ankom Mytilíni klokka 0625 om morgenen 
den 2. juli. Mytilíni er hovedstaden på Lesbos. Å komme ut fra flyplassen etter en lang 
reise og kjenne varmen, sola og alle luktene der var bare helt herlig! Jeg ble tatt imot av 
Tarald og vi kjørte til Metochi som er et anneks til Limonosklosteret. Der ble jeg installert 
på rom nummer ni. Rommet var helt enkelt, kun med seng, skap, skrivebord, bokhylle og 
to stoler. Der var også en vifte i taket. Ingen aircondition, så jeg måtte bare venne meg til 
varmen først som sist. Selv om rommet var enkelt var det allikevel helt greit. 
To andre deltakere skulle komme senere på dagen. Det var Kristina Othelia Olsen og 
hennes mor Monica Olsen. 
Etter at de var kommet ut på ettermiddagen var vi fulltallige på kurset, vi var fire stykker 
totalt. 
Ut på kvelden skulle det også komme 30 personer som skulle delta på et seminar med 
tittel «Å være flyktning – hva kan vi lære av erfaringer langs fluktruta?». 

 
Jeg hadde med meg et apokromatisk teleskop av merke TeleVue 102 WXO med 
brennvidde på 880mm. For å ta bilder brukte jeg et NIKON D5300 SDL kamera. Se bilder 
og tabeller nedenfor: 

 

 

 
TV-102 WXO 
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Teleskopet 
Størrelser Formler TV-102 WXO 
Type  2-element APO refraktor 
Objektivets diameter Dob 102mm (4’’) 
Teleskopets brennvidde f 880mm 
Focal Ratio N=f/ Dob 8,6 
Diffraksjonsgrensen1 θdif=137/ Dob 1,34’’ 
Magnitudegrensen mmin=2+5*log(Dob) 12 
Største forstørrelse2 Mmax= Dob 102x 
Minste forstørrelse2 Mmin= Dob/7 14,6x 
Største okularbrennvidde f’max=7*N 60,2mm 
Minste okularbrennvidde f’min=N 8,6mm 

1 Oppgitt i «Operating Guide» for teleskopet er 1,1’’ som tilsvarer Dawes grense for 4’’ 
objektiv diameter. 
2 I «Operating Guide» er det oppgitt forstørrelsesområde fra 16x til over 200x. 

William Optics 
UWAN 28mm 

Tele Vue Radian 
14mm Okular Tele Vue Radian 

8mm Okular 
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Okularer 
Størrelser Formler Tele 

Vue 
Nagler 

Tele 
Vue 
Nagler 

William 
Optics 
UWAN 

Type  Nagler Nagler UWAN 
Field Stop Diameter D’ob 8,3mm 14,4mm 43,5mm 
Okularets brennvidde f’ 8mm 14mm 28mm 
Forstørrelse M=f/f’ 110x 63x 31,4x 
Forstørrelse med 2xbarlow Mbarlow=2*M 220x 126x 63x 
Tilsynelatende synsfelt FOVp 60º 60º 82º 
Virkelig synsfelt FOVc= (D’ob/f)*57,3º 0,54º 0,94º 2,83º 

 

Jeg hadde også med meg HEQ5 ekvatorial montering: 
 

 
 

 
 
I tillegg hadde jeg også med meg et batteri som kraftkilde til ekvatorialmonteringen. Det 
var på 12 V og 6Ah. 

 
De andre teleskopene som ble brukt var en liten Meade ETX 70mm og en stor Meade 
LX90 10’’ som Tarald disponerte. 

 
Lørdag ettermiddag var jeg oppe på Amfiet og rigget opp teleskopet. Det var meget varmt 
og utstyret antok en meget høy temperatur i solskinnet. Dette måtte jeg gjøre noe med og 
jeg fant et laken som jeg brukt til å dekke til teleskopet med. Bilde av amfiet og 
teleskopene, der vi observerte, vises på neste side: 

HEQ5 
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Om kvelden var det middag og så omtrent klokken 2100 gikk vi opp på Amfiet for å se på 
stjernene. 
Stjernehimmelen ved Metochi var helt fantastisk. Det blir helt mørkt og stjerner ned til 
magnitude 6 kan ses. Hele stjernebildet Scorpius kom opp over fjellene i syd og viste seg i 
all sin prakt. Jeg har ikke sett stjernebildet i sin helhet siden jeg var til sjøs. Melkeveien var 
sterk og tydelig. Dessuten var temperaturen slik at man kunne gå i shorts og t-skjorte uten 
å fryse! Kristina sa senere at luftfuktigheten var på 45%, det var nok årsaken til at Saturns 
ringer kunne ikke skilles, det så ut som at der kun var én ring rundt planeten. Jeg klarte 
heller ikke å splitte dobbel-dobbel i Lyren. Jeg klarte det senere i uken med største 
forstørrelse på 220x. 
Tarald tok oss gjennom en «reise i verdensrommet» hvor han tok for seg Polaris, Store 
Bjørn med Alkaid, Arcturus og Spica. Vi var innom blant annet kulehopen M13 i Herkules, 
flere galakser og vi avsluttet med Ringtåka i stjernebildet Lyren. 

 
3. juli – søndag 

 
Etter frokost syklet vi til Kalloni som er den lokale byen ikke langt fra Metochi. Byen er 
liten, men man kan, stort sett, kjøpe det man måtte ha behov for. Og så er der flere 
fortauskafeer man kan slappe av på med noe vin eller noe sånt. Nede med selve 
Kallonibukta, et par kilometer borte, finner vi Skala Kalloni som er havnebyen til Kalloni. 
Der er det flere tavernaer. 
Etter sykkelturen hadde vi lunch og så var det informasjonsmøte for alle tilreisende. Det vil 
si vår gruppe og de som var på flyktningeseminaret. Dette fant sted i en stor møtesal hvor 
Georgios, en av lederne på Metochi, fortalte om anneksets kulturelle og historiske fortid og 
nåtid, 

Amfiet bak annekset med teleskopene. Mitt teleskop er til venstre og er tildekket 
med et laken. 
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samt en del praktiske ting. 
 
Den ettermiddagen holdt Tarald forelesing om «UiA teleskopene og deres egenskaper», 
artikkel 10 på http://www.verdensrommet.org/metochi hjemmeside. Forelesningen tok for 
seg størrelser som vinkelforstørrelse, diffraksjonsgrensen, største- og minste forstørrelse 
og øyets evne til å se detaljer på himmelen. Da fant jeg ut at jeg klarer å se detaljer som 
ligger 2,3 bueminutter fra hverandre! Det var en interessant forelesing ikke minst fordi 
Tarald har peiling på det han pratet om! 
Etter middag og senere på kvelden møtte vi opp på amfiet. Der så vi på sommer-trekanten 
og trekanten i Lyren som består av Double-Double eller Epsilon Lyrae, Vega og Zeta 
Lyrae. Trekanten i Lyren tror jeg det er første gang jeg har virkelig lagt merke til. Det er 
nok fordi at på amfiet var den så tydelig og at det var mørkt på Metochi om sommeren i 
motsetning til i Norge. Dessuten lå trekanten mer eller mindre i senit. 
Jeg forsto etter hvert at der var problemer med utstyret jeg hadde med meg. Den nye 
ekvatorialmonteringen har en diode som angir at den mottar strøm fra batteriet. Når den 
blinker kan det tyde på dårlig kontakt eller lite strøm. Jeg antok at det var dårlig kontakt og 
ville prøve å løse det neste dag. Dessuten hadde jeg ikke fått prøvd ut 
ekvatorialmonteringen siden jeg mottok den fra N. J. Opsahl i Skien. Her hadde jeg en 
jobb å gjøre! 

 
4. juli – mandag 

 
Denne dagen prøvde jeg å finne ut om der var dårlig kontakt mellom 
ekvatorialmonteringen og ledningen fra batteriet. Jeg kunne ikke finne noe galt, men der 
var kontakt dioden blinket samtidig som jeg kunne styre teleskopet med fjernkontrollen. 

 
Om ettermiddagen holdt Tarald forelesing om Visuelle observasjoner av multiple 
stjernesystemer, hvor han blant annet tok for seg begrepet Parallakse med utgangspunkt i 
observasjoner av stjerner som ligger nær hverandre og hvordan de flytter på seg i forhold 
til hverandre alt ettersom jorda beveger seg rundt sola. Han kom inn på stjernesystemer 
som 61 Cygni hvor avstanden ble bestemt ved parallaksemetoden. Andre multiple 
stjernesystemer var Castor, Sirius, Polaris og andre. 
Om kvelden møttes vi på Amfiet. Der fikk jeg kalibrert stjernekikkerten for første gang. 
Stjernekikkerten er meget god på å skille multiple stjernesystemer da teleskopet har en 
knivskarp optikk. Jeg hadde ingen problemer med å skille Castor. Men Double-Double i 
Lyren kunne jeg ikke skille fra hverandre. Hjemme i Norge hadde jeg ingen problemer 
med Double-Double når jeg hadde høy forstørrelse, da luften i Norge gjerne har en lavere 
relativ luftfuktighet. Jeg klarte så vidt å skille dem senere i uken. Senere ville ikke 
stjernekikkerten fungere lengre. Det måtte være batteriet! 

 
5. juli – tirsdag 

 
Etter at jeg sto opp om morgenen tirsdag, målte jeg spenningen på batteriet. Det viste 
langt under 12 volt. Jeg satte batteriet til lading og ville at det skulle lades helt til vi skulle 
opp på Amfiet om kvelden. Laderen ville selv slå seg av nå der var nok spenning på 
batteriet. Deretter gikk jeg til frokost. 
Denne dagen skulle vi på tur til Limonosklosteret. Klosteret er et bygg som ble grunnlagt i 
1526 av Hellige Ignatios Agallioanos og inneholder mange relikvier. 
Fra Metochi til selve klosteret er det omtrent to kilometer med stigning fra annekset til 
klosteret. Se bilder på neste side. 

 

http://www.verdensrommet.org/metochi
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Limonós klosteret sett fra stien til Metochi. 

Her er tre av oss – Øyvind, Monica og Tarald på vei til klosteret, 
bildet er tatt av Kristina 
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Da vi var framme så vi oss rundt inne i klosteret og der var det klær og hodeplagg som 
forskjellige abbeder hadde brukt. Der var mange ikoner, kunstgjenstander og gaver som 
har vært gitt til klosteret opp gjennom tidene. 

 

 
 
 

 
 

Inne i et av kapellene til klosteret var der mange flotte freskomalerier, her er et av dem: 
 

 

 

Limonós klosteret sett fra innsiden. 

Freskomaleri (beklager 
skyggen nede til høyre). 
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På tilbaketuren kunne vi se utover Kallonibukta, bilde under: 
 

 
 
 

 
 
 
Etter at vi var tilbake, spiste vi lunch. Deretter hadde vi forelesing om emnene «Avstander i 
universet» og «Den visuelle magnitude» hvor begreper som parallakse, lysår, parcec og 
stjerners lysstyrke ble gjennomgått. 
Etter middag møttes vi på Amfiet klokka 2200 for observasjoner av lyssvake objekter. 
Endelig hadde jeg mer enn nok spenning på batteriet, ingen blinking fra dioden på 
ekvatorialmonteringen og stjernekikkerten virket helt som den skulle. Jeg kunne endelig 
senke skuldrene og bruke teleskopet uten problemer! 
Tarald og Christina fikk stilt inn den store Meade 250mm teleskopet, og det samme gjorde 
jeg med mitt teleskop. 
Blant objektene vi observerte var det blant annet M49 og M87, begge elliptiske galakser i 
Jomfruen, M 13, en kulehop i stjernebildet Herkules og M 57 som er ringtåka i Lyren. Alle 
disse objektene og flere kunne jeg se med mitt teleskop, som har fire tommers diameter, 
noe som kan sammenliknes med Taralds 10 tommers teleskop! 
Det viser bare at optikken i mitt teleskop er svært bra! 
Det ble ikke tatt noen bilder den kvelden. 

Kallonibukta i det fjerne, med Monica og Tarald. 
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6. juli – onsdag 
 
Denne dagen dro vi på tur til Molivos. Der traff vi på Dimitris som driver en taverna som 
heter Sea Horse og som ligger nede i havneområdet.  Vi spiste lunch der. Byen klatrer opp 
til en stor borg med flott utsikt utover Egeerhavet og mot Tyrkia. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Videre kjørte vi mot Skala Sikamineas og på veien badet vi og hadde utsikt over til Tyrkia 
hvor flyktningene fra Syria tok seg over med gummibåter. Her snakker vi om så mye som 
500 000 flyktninger på en øy med cirka 86 000 fastboende! 
Tarald og Cornelia Brodahl som er Taralds kone var på Lesbos og hjalp flyktningene da de 
kom til øya i 2015. En konsekvens av flyktning strømmen er at antall turister til øya har gått 
ned og dermed påført øya store økonomiske problemer. 
På turen var vi innom flere steder, jeg kan nevne Skala Sikamineas, Klio, Kapi, Pelopi, 
Ipsilometopo og Stipsi. Dermed hadde vi hatt en runde på den nordlige delen av øya. Etter 
middag møtte vi opp i amfiet for å observere og ta bilder. Nå var jeg blitt fortrolig med 
teleskopet og alt virket som det skulle. 
Jeg tok etter hvert flere bilder. Jupiter med de tre av Galilei-månene. På neste side er 
Jupiter: 

Utsikt mot Molivos med borgen på toppen av åsen, 
Tyrkia i bakgrunnen. 
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M13 i Herkules, en kulehop, ble meget svak og utydelig på bildene jeg tok, men Virgo A 
Galaksen i Jomfruen ble bedre etter litt manipulering i Photoshop. Virgo A Galaksen er en 
kjempestor elliptisk galakse som har en diameter omtrent som vår egen galakse, altså 
cirka 120 000 lysår. Men siden galaksen er elliptisk og ikke flat som melkeveien 
inneholder den mange flere stjerner, omtrent 2,7 tusen milliarder eller billioner stjerner. 
Melkeveien har til sammenlikning omtrent 300 milliarder stjerner. Den ligger 53 millioner 
lysår fra oss. Fasongen er til tross for at det er en elliptisk galakse kuleformet. 
Den har en jetstrøm hvor der strømmer partikler fra et supermassivt sort hull som ligger i 
galaksens sentrum. Jetstrømmen er ikke synlig på mine bilder. Under er bilde av Virgo A 
galaksen: 

 

 
 

 

Jupiter. 

Virgo A Galaksen. 
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Jeg fikk også tatt bilder av Ringtåka i Lyren. Stjernebildet av Lyren med M57 Ringtåka ses 
under: 

 

 
 
 

 
 
 
Ringtåka er en planetarisk tåke, det vil si et skall av gass og plasma som kommer fra en 
døende stjerne hvor selve stjernen er en hvit dvergstjerne som befinner seg i sentrum av 
tåken. Neste side viser bilde av Ringtåka: 

 

 
 
 
 

 

Lyren med M57 - ringtåka. 

M57 - ringtåka. 
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Forstørrer vi opp bildet av Ringtåka kan vi skimte at den har en rødlig farge ytterst, noe 
som forteller at det er lys fra Nitrogen. Innerst er fargen mer blåaktig. Det antyder Helium 
gass. I mellom er den grønn, noe som tilsier Oksygen. I sentrum av Ringtåka er der en 
Hvit dverg stjerne, den er ikke synlig på mine bilder. M57 befinner seg 2300 lysår fra oss. 
Nedenfor ser vi en førstørret utgave av M57: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Siden hele Scorpius var over horisonten ville jeg prøve å fotografere stjernebildet og se 
om jeg også kunne få med meg melkeveien. Vi kan se Antares litt oppe til høyre i bildet på 
neste side: 

M57 – ringtåka forstørret. 
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7. juli – torsdag 
 
Denne dagen dro vi på sykkeltur til en Taverna ved Kallonibukta med strand og 
bademuligheter som heter Soltikke. Temperaturen i vannet er helt skjønt å bade i. Der 
kunne jeg ligge på ryggen i det uendelige og bare nyte det deilige vannet! 
Uheldigvis glemte jeg å smøre meg inn med sololje da vi skulle sole o ss etterpå, så jeg 
ble vanvittig forbrent på ryggen. Det skulle gi meg kraftige frysetokter senere på dagen og 
kvelden og vare helt til ut på ettermiddagen neste dag. Heldigvis hjalp det med Ibux. 
Tilbake på annekset gjennomgikk vi himmelrommets retninger og avstander, der vi kom 
inn på begreper som deklinasjon, ekliptikk, timevinkel, parcek, bueminutter med mere. 
Senere på kvelden var vi og observerte, men jeg la meg før midnatt fordi jeg frøs! 
Husk derfor alltid Solkrem! 

Scorpius i Melkeveien, kun med kameraet. β scorpii 
kom ikke med i bildet. 
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8. juli – Fredag: 
 
Fredagen hadde ingen undervisning og vi hadde fri. På kvelden derimot var vi som vanlig 
oppe på amfiet for å observere. Nedenfor skimter vi meg med ryggen til, Monica og Tarald 
med laptopen der han prøver å få til noen bilder: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Jeg fikk tatt bilder av M81 – Bodes Galakse, M82 – Sigargalaksen og NGC 3077 – en I0 
Pec galakse, det vil si en elliptisk galakse liksom Virgo A galaksen bare mindre. «Pec» vil 
si at den har noen detaljer som virker merkelige eller underlige. M81 er en spiralgalakse 
som 11,6 lysår fra oss og befinner seg i Store Bjørn sammen med M82 og NGC 3077. 

Meg, Tarald og Monica. Bildet ble tatt av Kristina. 
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Under er samme bilde der jeg har manipulert det i Photoshop: 
 
 

 
 

 

Bildet viser; [1] NGC 3077 som så vidt er synlig i bildet, [2] M82 
Sigargalaksen og [3] M81 Bodes Galakse. 

Samme som bilde over. Her kan vi skimte armene på M81. 

2 

1 3 
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Under er M82 forstørret: 
 

 
 
 

 
 
M106 ble også avbildet: 

 

 
 
 

 

M82, Sigargalaksen. 

M106, spiralgalakse i stjernebildet Jakthundene. 
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Det er en galakse som er 23,5 millioner lysår fra oss. Diameteren er omtrent på 135 000 
lysår, altså noe større enn Melkeveien. 

 
 
9. juli – lørdag: 

 
Denne dagen var der ingenting på agendaen. Så det eneste jeg gjorde var å pakke ned alt 
utstyret som var brukt i løpet av uka. Ellers slappet jeg bare av og gjorde ingenting. 

 
10. juli – søndag: 

 
Tarald kjørte meg til flyplassen i Mytilíni omtrent klokka 0700, da flyet skulle gå klokka 
0900. Det var en vemodig affære. Selve innsjekk med alt utstyr gikk greit, men ved 
innsjekk av bagasjen måtte kassen med ekvatorialmontering og annet stå på høykant når 
den skulle gjennom samlebåndet til flyet. 

 

 
 
 

 
 
Det gikk bra da alt innhold var festet med dobbeltsidig tape og band med borrelås. Reisen 
gikk via Athen og København med litt venting i København. 
Jeg landet på Kjevik klokka 1810 på ettermiddagen etter en fantastisk opplevelse på 
Lesbos! 

Bagasjen ved innsjekk i Mytilini. 
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