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Oppmøtte: 16stk 

1) Stig viste oss VIXEN Polarie utstyret sitt (ca 3500Kr). Det samme utstyret han forklarte 

hvordan fungerer forrige gang. I korte trekk er dette en «rimelig» tracking device som man 

bruker til å montere et kamera på slik at man kan ta imponerende bilder av objekter på 

himmelen. VIXEN tracker himmelen når den er montert korrekt, og dermed kan du ta bilder 

med lang eksponeringstid (opp til 15min). Bare VIXEN Polarie trackeren med stativ koster ca 

3500Nok. Alt tilleggsutstyret (Bortsett fra kamera) som Stig viste koster vel til sammen ca 

5000kr. Mao kan dette utstyret egne seg for astro-foto entusiaster som ikke vil ta bilder med 

teleskop, eller bruke absurd store pengesummer på hobbyen. I tillegg har det den fordelen at 

det er ekstremt mobilt sammenlignet med mye annen astro aktivitet. Det finnes flere andre 

produkter enn VIXEN Polarie som gjør omtrent den samme jobben. 

 

Du kan også gå for å bruke en PC til å styre kameraet hvis du har et Canon kamera. Et 

program for dette heter BackYardEOS som kan kjøpes online for $35USD. 

 

I tillegg viste Stig hvordan han stacker bilder. Han bruker et program som heter 

DeepSkyStacker, som er gratis. I korte trekk går dette programmet ut på å lage et forbedret 

bilde basert på flere bilder du har tatt av det samme objektet («et objekt» kan være «bare» 

en del av himmelen). Stig hadde tatt 15 bilder med en eksponeringstid på 3 minutter som 

han stacket live for oss. Det tok ca 5 minutter i prosessering, og resultatet var et my finere, 

mye lysere og mye klarere bilde med mindre støy og mer detaljer. Ganske imponerende. 

 

I tillegg finnes andre programmer: Registrax (gratis), AVI-Stack (gratis), CCD-Stack + 

painshopro (psychotisk dyrt) som alle kan egne seg godt for bildebehandling ifm 

astrofotografering. Hvordan bruke PhotoshopPro blei også demonstrert litt av Arne, som for 

øvrig uttalte at: Det finnes en Tutorial-video på 10timer som heter «Make Every Pixel count» 

som interesserte med mye tid til overs oppfordres til å se. 

 

2) Det var, som vanlig, utlodding av en astro-bok. Halvor Heier blei den heldige vinner av 

«Pocket Sky Atlas». Han lata som han blei skikkelig glad for den boka… 

 

3) Arne viste oss en del astro-bilder han har tatt. Han bruker teleskop. Hadde bl.a. tatt et bilde 

av M31 med til sammen 3timer eksponering (satt sammen av flere 5 minutters 

eksponeringer). Det inneholdt mye detaljer og farger. M101, M51, M31, 

M13,Rosetta,Bubble,Novaen i Dolphinius (som sannsynligvis er over nå), Månen, Pannstrarr, 

mm. Viste han også bilder av som han har tatt. Han bruker Canon 54D. 

 

4) Tore viste oss 5 objekter i SkySafari (et veldig bra stjerne-kart program på IPad som koster fra 

ca 100-600kr avh av versjon). Han fokuserer på denne tiden av året på objekter under Ørnen, 

ned i «skjoldet/Scutum» og ned mot Sagittarius/Skytten aka Tepotta. Objekter i dette 

områder egner seg å observere akkurat nå, og er vanskelige eller umulige å se store deler av 



resten av året. I tillegg kan det nevnes at objektene i dette området (under ørnen) er så langt 

nede på himmelen at de er vanskelige å observere uten GoTo funksjon på teleskopet. 

 

Dette er den offisiele lista han forsøkte å vise oss: 

a. Messier 71 (Globular Cluster in Sagitta) 

b. Western Veil Nebula - NGC 6960 (Bright Nebula in Cygnus) 

c. Eastern Veil Nebula - NGC 6995 (Bright Nebula in Cygnus) 

d. Messier 56 (Globular Cluster in Lyra) 

e. Ring Nebula - Messier 57 (Planetary Nebula in Lyra) 

f. Hercules Cluster - Messier 13 (Globular Cluster in Hercules) 

g. Messier 92 (Globular Cluster in Hercules) 

h. NGC 6207 (Spiral Galaxy in Hercules) 

 

Og dette er noen kommentarer/notater til diskusjonene rundt de: 

M71 => Den stjernehopen som er nærmest sola. 27lysår i diameter. Kulehoper er 

ofte veldig gamle (1. generasjons) stjerner, kanskje 12mrd år. 

M56 => Kommer mot oss med 145mill km / timen. 

Veil Nebula (krever o3-filter) NGC 6960. Den er 2grader stor. Bør ta utgangspunkt i 

Sygni52 for å finne tåka. Avstand: 1400-2600 lysår. 

«Kleshengern» er også i dette området. 

M57 => Ringtåken (i Lyra). Trenger ca en 14tommer for å se den hvite dvergen i 

midten. Stjernen i midten er MAG13. 

Beveger oss over i herkuler => M13. Ligner egentlig på en krabbe live, men ser alltid 

ut som en rund kule på bilder. Er 25.000 lysår unna, 200k stjerner. Generelt er 

kulehoper objekter som beveger seg rundt og gjennom galaxen i en slags halo. Fordi 

de er så tunge, så de ansees som satellitter. Det er også en spiralgalaxe i nærheten av 

feltet til m13 med mag11 som er 53mill lysår unna, som man muligens kan se dersom 

man har litt stort felt. 

M92 => 26k lysår unna. Kommer mot oss med 112km/sekund. 

 

Ta disse kommentarene/notatene til de «fem» objektene med en klype salt, det er 

ikke sikkert jeg fikk med meg helt korrekt alt som ble sagt av alle. Det er ikke en gang 

sikkert at alt som ble sagt er helt korrekt! 

 

5) Stig viste 4 filmer. 1) Film som viste hvordan planetene i solsystemet ville sett ut dersom de 

ble plassert der månen er nå. 2) En teaser for en film som kommer neste år som består av 

ekte bilder fra verdensrommet tatt gjennom tidene fra jorda, romsonder, hubble mm. 3) En 

film som forsøkte å forklare oss hva universet vårt utvider seg ut i, de fleste av oss forstod 

ikke noe særlig av hva dette var, men filmen var uansett kul. 4) En film om hullet vi har 

funnet i M31. 

For øvrig var det, som vanlig, opp mot uforsvarlig store mengder brus, kjeks og småkaker, i tillegg til 

total fravær av frukt. Sånn er det ikke alltid, men som regel. 

 

Glenn-Erik Sandbakken 



 

 



 


