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Observasjonsrapport 2012

Den største astronomiske begivenheten i 2012 var utvilsomt Venus-passasjen, som al-
lerede var i full gang da Solen stod opp torsdag 7. juni. Vi var utrolig nok heldigere
med været enn de fleste andre steder i landet. Foreningen hadde to arrangementer: På
Vitenfabrikken i Sandnes hadde vi, under formannens ledelse, faglig ansvar for et vel-
lykket arrangement, med webcast, foredrag og servering for 313 fremmøtte fra kl. 4.00
om morgenen. På Byhaugen var det roligere, rundt 40 mennesker i alt, men også her
var det nitid overvåkning med 8-tommer, 6-tommer og mindre kikkerter, webkamera og
webcast i Sigmunds regi, bare avbrutt av en halvtimes skypause og en del rapt fotarbeid
for å omgå noen sjenerende trær i synslinjen. Det var ikke spor å se av den berømte
dråpe effekten ved tredje kontakt. Pressen dekket begge arrangementer.

Ellers er det bare å innrømme: 2012 var et magert år for astronomiske observasjoner
fra Nord-Jæren, og vi kan vel trygt skylde på været. Den reduserte aktiviteten gjen-
speiles i at antallet innlegg på SAFs blogg ble halvert i forhold til året før. Likevel
ble det en skikkelig observasjonsnatt på den tradisjonelle Knaben-turen, natten 28–9
april, trass i mye månelys. Også undervisningen på Prekestolhytta i månedsskiftet ok-
tober/november er i ferd med å etablere seg som en tradisjon. Værmeldingen fikk oss
til ikke å ta med Annie, men Bjarte stilte med sin 10-tommer, og da det klarnet opp
på lørdagskvelden 4 november, var det bare å begynne å kikke. Å fortelle om stjerne-
himmelen i Vitenfabrikkens oppblåsbare planetarium der det stod i et rom med mindre
takhøyde enn planetariets var en interessant utfordring.

Årets bilde på SAF-bloggen må vel være Bjartes bilde av «Halvmånetåken», Wolf-
Rayet–tåken NGC 6888 i Svanen.

Med dette takker jeg for meg som observasjonsleder i foreningen. Jeg ønsker min etter-
følger all mulig lykke i forsøkene på å gjøre værgudene mer forsonlig stemt mot oss.
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