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Hvad der kan ske under en Merkur- passage i Mosen
Per Rieffestahl

Dagen var den 9. maj 2016. En mandag.
På VLT på Vildmosecenterets grund var der gjort parat til det helt store show.
NAfA havde tre ivrige medlemmer på plads allerede klokken 12:00.
Ole Fastrup var den første på stedet med Foreningens luksusdyr af en camping(s)vogn- og denne fyldt op
med øller, kikkerter, leverpostej og italiensk salat.
Ole havde også en masse skilte med, som han plastrede op alle vegne, så de informationshungrende
masser i folkeoplysningens hellige navn kunne finde frem til VLT Observatoriet.
Han havde oprindeligt planlagt at have skilte med ”Forbudt område” med, men dem fandt vi ikke var
nødvendige alligevel!
Klokken 13:12 ville Merkur snige sig ind foran Solen på sin lange vej over Solens overflade.
Selve tidtagningen blev foretaget af Per Rieffestahl. Han har jo gjort det mange gange efterhånden. Til
begge Venus-passager i 2004 og 2012 og ellers sammen med blandt andre Mogens Meyer under Ole
Rømer-projektet i NAFA for mange år siden.
Samme Mogens Meyer fik meget lidt ud af at bakse med Foreningens lille solkikkert. Vi andre kunne heller
ikke se andet end en rød sol – og det var så det!
Alle var parate – altså de, der var der – og det var kun os!
Vi ventede og ventede. Så råbte Ole: nu er den der!
Jeg kunne ikke se noget og lod mig ikke forstyrre af Oles råb. Som ægte videnskabeligt indstillet observatør
stolede jeg kun på mig selv! Jeg ville selv se Merkur ramme kanten!!
Det gjorde jeg også, men da jeg har grå stær, (som der skal opereres for snart) trykkede jeg ca. et halvt
minut senere, end jeg skulle have gjort.
2. kontakt blev lidt bedre!
Og så var der bare 7-8 timer mere til 3. og 4. kontakt!
Vi fik tiden til at gå med øllerne og den italienske salat. Vi hilste også på 5 mennesker, der havde fundet vej
til observationsstedet.
De fik selvfølgelig set den lille runde klat på Solen. Og læst lidt på en opsat informationstavle om passagen,
hvilket gav anledning til en snak om planeter og passager..
Det var vanskeligt at projicere Solen op på et medbragt stativ påsat en hvid papplade.
Det lykkedes dog på en håndholdt metalplade.
Men Merkur fylder ikke meget.
Der var flere teleskoper og kikkerter end besøgende, men vejret var godt og efter et stykke tid var der kun 5
timer tilbage til afslutningen!!
Klokken 16:00 lukkede Vildmosecenteret.
Alt var øde.
Mogens måtte tage hjem på grund af et familiebesøg, så Ole og jeg så på hinanden og tog den store
beslutning: vi lukker dæleme også ned for denne gang.
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Rydde op, samle ting og sager sammen, lægge i aluminiumskasser, rulle ledninger pænt op – og så af sted.
Hjem til hunde, katte, koner og varm mad.
Troede vi!
Men!
Ole i sin fine bil med camping(s)vognen fra Foreningen koblet på kunne ikke frigøre hjulenes ivrige forsøg
på at grave sig længere og længere ned i mosegrunden.
Set oppefra holdt bilerne på en dejlig forårsgrøn græsplæne, og det havde ikke været svært at komme ind
på plænen.
Først sad camping(s)vognen totalt fast – og Oles bil ligeså.
Ole i ivrig skridtgang hen for at hente hjælp på Vildmosecenteret, hvor der heldigvis holdt en Hanomag
med en elektriker inden i.
Mens Hanomag’en kom kørende til hjælp, sørgede jeg hurtigt for at få min bil kørt ind på sikker grund.
Jeg ville ikke risikere, at Ole bad mig bruge min lille Peugeot til at trække den fastkørte camping(s)vogn op
af den bløde jord!
Nå!
Hanomag’en blev koblet på camping(s)vognen og sad fast.
Uhjælpeligt fast!
Selv to aldrende, men stærke NAFA - mænd med ølmaver og sved på hænderne kunne intet stille op.
Ole ringede til Falck. Det ville koste en hulens masse penge, fordi den ene bil ikke var hans.
OK!
I det fjerne hørte vi så en kraftig motorlyd - - En kæmpetraktor med kæmpehjul og kontravægt og en flink man i førerhuset kom os til undsætning og
trak camping(s)vognen fri og slæbte den ud på vejen.
Falck blev afbestilt, og vi kunne køre hjem.
Der var nu 3 timer til Merkur ville forsvinde fra Solen!
I 2019, om 3 år, kommer der endnu en passage!
Tak for denne gang
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