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Introduksjonsrunde pga et nytt medlem 

Ivar Følling (ny) 

(Gamle, ganske gamle) => Stig Foss, Tore Engen, Hans Aspenberg, Marius Sollerud, Ståle Kildahl, 

Arne Bjørndal, Glenn-Erik Sandbakken, Rolv Aukerust, Egil, Olav Norrud, Sebastian 

 

OAF’s nye nettsider v/ Hans Aspenberg 

Hans har laget en ny nettside med WordPress som er enklere å vedlikeholde. 

Adressen for denne siden er (den samme som før) www.oafweb.org 

Forhålentligvis blir oafweb hyppigere oppdatert fra nå av. Det er allerede oppdatert side over styret, 

en egen side over turer og nyheter samt et bildearkiv og flere andre artikler. 

Hans viste oss og forklarte hvordan siden fungerer. Spesielt kult er en side Hans har laget om 

generell Astronomi. Medlemmer oppfordres til å ta en titt på de nye nettsidene og følge med der 

jevnlig. 

Ikke minst vise Hans oss også hvordan man kan lage nye sider på oafweb. Medlemmer kan få 

tilgang til å redigere sider hvis de kvalifiserer og sender en forespørsel til f.eks. Hans. De som har 

tilgang får lov til å lage artikler på oafweb, uten særlig stor sensur. 

Det er også mulig å kommentere / diskutere artikler på den nye løsningen 

 

Teleskopets dag 

Tirsdag 25 Februar oppfordres medlemmer til å møte opp på Blindern. Det blir 3 foredrag + 

utlodding av et 10 tommer teleskop. Hans er med-ansvarlig for denne hendelsen og ønsker hjelp. 

Spesiellt av medlemmer som ønsker å ta med og vise frem utstyret sitt (teleskop / kikkerter ++). 

Det er stor sannsynlighet for at Marius, Peter og Glenn-Erik fra OAF også møter opp. 

 

Supernovaen i M82 (sigar galaxen) v/ Stig Foss 

Mag 10.9. Oppdaget av en professor og noen studenter i London. 

Avstand 12mill lysår, nærmeste supernova på flere tiår. 

http://www.oafweb.org/
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M82 er 5 ganger så sterk som melkeveien fordi den store aktiviteten der trigges av nabogalaxen 

M81. 

Det er 10 ganger større stjernedannelse i senteret av M82 enn det er i hele melkeveien. Det kan 

tilsvare kanskje en stjerne i uka.  

Det er detektert noen mystiske radiosignaler fra M82 som har forsvunnet. 

Dette er en type 1a supernova.  

Det ble informert og diskuter om en del ekstra i denne sammenheng. 

Stig viste også frem et bilde han har tatt av m82 (han har leid teleskoptide fra mexico over 

internet). Arne viste også frem bildet han tok av M82 en uke før supernovaen. Arne viste oss også 

hvordan man bruker en side han anbefaler for folk som tar astrobilder: www.astrobin.com. Selv 

for folk som ikke tar astrobilder kan astrobin være en kul sider. Det er mange fine og veldig 

detaljerte bilder der og det lastes kontinuerlig opp nye bilder av amatører over hele kloden (Tellus). 

Astrobin har også en del nyttige funksjoner man kan bruke for å forbedre bildene sine og lære mer 

om hva slags informasjon som er i dem. Arne viste også bilde av Novaen i delfinen han tok i fjor 

sen-sommer. 

Stig anbefaler forøvrig siden http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html 

for folk interesserte i bilder og informasjon rundt bl.a. supernovaer. 

Ulodding v/ Tore Engen 

Tore vant selv den store fine boka som Stig vant sist (men hadde fra før, så han returnerte den). 

Rolv Aukerust vant en stor plakat over menneskeskapte satellitter (se bildet øverst i referatet). 

Det var styremøte før medlemsmøtet i dag, og det ble avgjort at vi skal lodde ut bøkene i 

biblioteket etter at vi har hatt dem til utlån en stund, etter at de begynner å ikke være særlig ofte 

lånt lengre. 

Arne foreslår også websiden Photoniccleaning.com hvor man kan kjøpe et magisk, nesten 

gudommelig stoff for å rense glass og speil. Han foreslår at flere kan gå sammen for å kjøpe dette 

stoffet hos oaf. Han viste også en film om dette. 

Medlemmer oppfordres til å foreslå bøker som OAF skal kjøpe inn og ha til utlån. 

Fem objekter v/ Tore Engen 

Grunnet det ekstremt depressive astro været de siste ukene så droppa Tore de frem objektene, da 

han mente det bare var å kaste bensin på de depressive obervasjonsfølelsene mange medlemmer 

har disse dager. 

Han prata i stedet om «Hot Products for 2014» 

www.astrobin.com
http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html
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Han viste diverse utstyr av type montering og utstyr for hjelp til montering. Det ble vist fram 

mange interessante og produkter som dels er av avansert karakter. Et billig produkt er 

SatelliteSafari (software til ipad/iphone) som gir en fin oversikt over veldig mange (Alle?) satelitter 

sin posisjon og bane frem og tilbake i tid. «Carte du Ciel»  kan visstnok kobles på teleskopet ditt og 

finne og følge satelitter (hvis monteringen din er god/rask nok og støtter det). 

Det var også mange andre produkter som ble vist og snakket om, bl.a. en 18 tommer med goto, se 

vedlegg for detaljer og mer eller spør etter dette av Tore. Skyguide er også et program / app til 2 

dollar som har fin grafikk. 

Tips: Det ligger en iOptron montering som tar tung vekt til salgs på finn. Den burde være mulig å 

få for ca 9000/kr, selv om den er annonsert for 12k, den har ligget lenge ut. 

StarmapMedia app inneholder mange fine filmsnutter som gjør den ganske brukervennlig. 

IKKE kjøp TheSkyHD, den er ikke HD =) 

Binoviewer (primært til sola / månen og kanskje jupiter), og mye annet fint utstyr. 

SkySafari har kommet med en helt ny versjon (4.0) som man må betale på nytt for å få. Denne skal 

visstnok ikke være særlig mye bedre enn den siste 3.1 versjonen. Hovedsakelig får man bare en 

utvida søkefuksjon som kan brukes til å finne flere nye og gamle objekter på en enklere eller mer 

avansert måte. 

Biblioteket 

Ikke tid til biblioteket. 

Pause v/ Marius Sollerud 

Ikke tid til pause 

Div Filmsnuter 

Ingen tid 

Avsluttet: 21:00 
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Tilleggs info / Sammendrag 

 

 

1. Det er fortsatt ledige plasser på OAF turen i slutten av februar, det er bare å melde seg på 

for flere. 

 

2. Ikke glem teleskopets dag tirsdag 25 februar. Møt opp på Blindern sammen med andre 

OAF’ere 

 

3. Medlemmer oppfordres til å foreslå bøker som OAF skal kjøpe inn og ha til utlån. 

 

4. www.oafweb.org 

 

5. www.astrobin.com 

 

6. www.rochesterastronomy.org/supernova.html 

 

7. www.photoniccleaning.com 

 

8. http://tinyurl.com/lhvd4h5 

http://tinyurl.com/p7ealxv 

(Bilder av Supernova i M82 som Arne Danielsen har tatt) 

 

9. http://www.madpc.co.uk/~peterv/astroplover/QSIpics/Medium/Blink.gif 

(Sammenlignings-bilde av M82 før og etter supernovaen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Glenn-Erik Sandbakken (Astro-sekretær) 

http://www.oafweb.org/
http://www.astrobin.com/
http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html
http://www.photoniccleaning.com/
http://tinyurl.com/lhvd4h5
http://tinyurl.com/p7ealxv
http://www.madpc.co.uk/~peterv/astroplover/QSIpics/Medium/Blink.gif
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Bildevedlegg 

 

Figur 1 Arne Bjørndahl forklarer om bilder av supernovaen i M82 som han har tatt 

 

 

 

Figur 2 Arne Bjørndahl forklarer om bilder av supernovaen i M82 som han har tatt 
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Figur 3 Bilde av M82 med supernovaen. Klikk på bildet så skal du få se en sammenligning av M82 før 
og etter supernovaen 

http://www.madpc.co.uk/~peterv/astroplover/QSIpics/Medium/Blink.gif

