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Møde med
fårsmistån
Det berømte Bayeux-tapet i Normandiet. For
oven ses ”Stjernen”, som varslede ondt for den
engelske konge inden Slaget ved Hastings i 1066.
Senere blev den kaldt Komet Halley. Tilskuere
peger forfærdet på kometen.
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Ildkugle observeret fra Klokker
holm i Nordjylland. Den ses lidt til
højre for Månen.
Foto: Kim Lang/Anton Norup
den første til at opdage en ny ko
met. Så, det er bare med at komme i
gang! Kometerne får dog først op
dagernes navne efter en grundig
undersøgelse og dokumentation af
observationen.
Byger af stjerneskud
Stjerneskud kan man se hver nat,
men på bestemte tider af året er der
flere end normalt. Her i november
er der to meteorbyger, som man
kalder dem. Den ene er ”Taurider
ne” i stjernebillederne Hyaderne og
Pleiaderne. Den anden er ”Leoni
derne” i stjernebilledet Løven.
Novembersværmene stammer fra
Komet Encke og Komet TempelTuttle. De stråler ud fra centrum
(radianten) af disse stjernebilleder
som korte lysspor (prikker) eller
lysstreger på nattehimlen.
Som så mange andre navne på
himmelobjekter er betegnelsen
”stjerneskud” ikke korrekt og et
levn fra gamle dage, hvor man ikke
kendte forklaringen. Der er ikke ta
le om stjerner, men om meteorer
(lysspor), fra støv efterladt af ko
meter på besøg omkring Solen. Det
te støv, oftest på størrelse med
sandskorn, trænger ind i atmosfæ
ren omkring Jorden, når denne
rammer sværmen på sin vej rundt
Solen. I ca. et hundrede kilometers
højde opvarmes de på grund af has
tigheden, og både luften og partik
len lyser op under forbrændingen.
Undertiden kan partiklerne være så

store, at de ikke brænder op i atmo
sfæren, men falder ned på Jorden.
Så ændrer de navn til meteoritter.
Meteoritter kan også være stykker
af asteroider og består så af jern el
ler sten- eller en blanding af disse
materialer.
Hvis et stjerneskud er meget stær
kt lysende, kaldes det en ildkugle
(bolide). En sådan ildkugle blev fil
met her i Nordjylland natten til tirs
dag den 6. oktober.
I år er der en chance for, at me
teorsværmen Leoniderne fra Komet
Tempel-Tuttle kan vise sig at være
meget seværdig. Den var særdeles
flot i 1966; men også årene 19982001 var gode. Dengang kunne
man se op til flere tusinde i timen.
Siden har man kun kunnet tælle
10-30 stjerneskud i timen. Sidste år
var dog lidt bedre, og nu siger eks
perter på området, at der er håb om
mange her i 2009. Komet TempelTuttle kommer på besøg hvert 33.
år, og det er altså efterladenskaber
ne fra disse besøg, vi ser som stjer
neskud.
Det gælder om at gå ud i natte
mørket den 17. november omkring
midnatstid og vende blikket mod
stjernebilledet Løven. Kikkerten
kan man lade blive hjemme. Men
tag godt med tøj på. Vinteren er
over os. Og det tager lidt tid at tælle
alle stjerneskuddene.
Op mod jul - og i krisetider - kan
man benytte chancen for mangt et
”Wish upon a star”!

Fårsmistån. Sådan er Søren Gade blevet
omtalt af en forsvarspolitisk ordfører for
et af de andre politiske partier.
Vedkommende har jo nok ment for
svarsministeren - en titel på ikke færre
end seks stavelser, og dén fik ordføreren
altså ned på højst tre.
Fårsmistån.
Og sådan bliver dansk - i det mindste i
nogles munde - stadig mere afsnuppet og
sjusket, fordi vi har så meget, vi skal nå
(som omtalt i Ordjyske torsdag 15.10.).
Indlægget har fået vognmand I.L. An
dersen fra Aalborg på banen med en be
mærkning om, at "det er virkelig en skan
dale, at diverse speakere og andre i tv
skal overgå hinanden i hastighed".
I.L. Andersen skriver videre: "Samtidig
synes jeg også, at de afbryder for ofte, når
de laver et interview. Midt i et svar afbry
der de med et nyt spørgsmål eller en ny
kommentar, før vedkommende er færdig
med sin sætning. Mange gange slutter de
også med at tale mere og mere utydeligt,
så man ikke får fat i de sidste tre-fem ord
og mister hele meningen med historien".
Håber eller hober sig op?
Også på skrift kan det gå lidt for stærkt.
For eksempel er denne avis af en læser
blevet taget i at påstå, at "tv-apparater hå
ber sig op".
"Om der er tale om en slåfejl eller en
stavefejl, ved jeg naturligvis ikke", be
mærker Steen Jensen, der - i modsætning
til den (lidt for) travle skribent - kender
forskel på at "håbe" (altså have et håb om,
at noget bestemt sker) og så at "hobe",
som når man hober noget op i en dynge,
eller sagerne hober sig op på ens skrive
bord.
Ulykkerne kan hobe sig op - og så gæl
der det bare om at bevare håbet.
Tidspunkt med d
En læser i Gandrup, Svend Jensen, påpe
ger, at der trods mange ulykker og megen
elendighed også er morsomme småting
at hente i avisen.
For eksempel hedder det i en artikel om
unges rygevaner, at "de var 14-15 år gam
le på tidspunktet", og som Svend Jensen
tilføjer: "Den er da lidt kryptisk".
Svend Jensen er også faldet over en

klassiker inden for stavefejl, nemlig me
ningsfælde, ligesom nogle insisterer på at
skrive ægtefælde - men begge dele er med
dobbelt-l.
En fælle er et gammelt, i dag måske nok
lidt bedaget udtryk (på linje med det en
gelske "fellow") for en ven, kammerat,
kollega. De færreste bruger det alene,
men sætter det sammen med noget andet
til ikke bare menings- eller ægtefælle,
men også bo- og meningsfælle.
At man så kan gå i en ægteskabsfælde,
er en helt anden historie.
Ligge og lægge
I øvrigt er Svend Jensen faldet over end
nu et eksempel på forvekslingen mellem
ligge og lægge, fordi der i en artikel er
kommet til stå, at "jo færre begrænsnin
ger vi ligger på os selv".
Næh, vi lægger begrænsninger på os
selv. Med "æ" som i bevægelse. Og så lig
ger begrænsningerne ellers tungt på vo
res skuldre. Og de ligger der med "i" lige
som i stille.
Den gordiske knude
I et læserbrev har Nina Hobolth fra Aal
borg bemærket, at skribenten mener, at
der skal findes frem til en "gordisk løs
ning" - og hun efterlyser forskellen på
gordiske knuder og gordiske løsninger,
for "det skulle nødigt gå helt i hårdknu
de", som hun skriver.
Strengt taget findes der vel ingen gor
diske løsninger, kun gordiske knuder i be
tydningen uløselige problemer.
Ifølge den historiske overlevering hav
de kong Gordios bundet seletøjet til en
vognstang fast ved hjælp af en uløselig
knude med løftet om, at den, der kunne
løse kunden, fik verdensherredømmet,
og dén klarede Alexander den Store ved
at hugge den over med sit sværd. Efter si
gende med bemærkningen: "Måden, man
løser den på, er ligegyldig".
På en hjemmeside om fremmedord står
der ligeud, at "Alexander den Anden løste
den gordiske knude ved at hugge den
over med sit svær".
Men mon ikke, at han trods alt har an
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