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Først når Ural bjer ge ne er pas
se ret, går det for al vor op for 
én, at man er på vej til ”Ri get 

i Mid ten”. 
Hvem er ”man”? NAFA så mænd  

”Nord jysk Forening For Ama tør
ast ro no mer” på vej til år hun dre
dets sol for mør kel se i Kina.

To til tre ti mer er gået. Læng de
grad for læng de grad går det mod 
øst. Der er end nu syv ti mer til ba ge, 
før det sto re SASfly vil lan de i Bei
jings luft havn, hvor byg nin ger ne 
ar ki tek to nisk er ud for met som en 
dra ge og en skild pad de. En pas
sen de sym bo lik.  

Rej sen fra Aal borg til Bei jing er 
lang og træt ten de, og has tig he den 
op fat tes som en skild pad des – uen
de lig lav  selv om vi fly ver med 
900 km i ti men.

Men vi er i den grad oven på, for 
vi skal snart se So len for svin de, 
ædt op af den for slug ne ki ne sis ke 
dra ge, som dog vil slip pe byt tet ef
ter knap seks mi nut ter.

Efter et lil le in ter mez zo med en 
nar ko hund, som fandt fire æb ler i 
hånd ba ga gen, kun ne vi alle 34 
en de lig gå ud i det fri, hvor vi 
ram te varmemuren. Un der hele 
op hol det i Kina lå tem pe ra tu ren 
på mel lem 30 og 40 gra der i dag
ti mer ne.

I Bei jing gik det så løs med ”Him
lens Tem pel”– ”Den Him mel ske 
Freds Plads” – ”Den for bud te By” 
og ”Pe king Opera”.

Der bor cir ka 17 mil li oner men
ne sker i Bei jing (1,3 mil li ar der i 
hele Kina), så det var ikke mærke
ligt, at for fat te ren af det te rej se
brev blev væk fra sin kone i en 
kæm pe park med dan sen de, syn
gen de og le gen de ki ne se re i alle 
ald re.

To dage før sol for mør kel sen 
drog vi alle af sted til Wu han midt i 
Kina. Fly ve tid ca. to ti mer.

Den nye gui de i Wu han fik os in
stal le ret på et fint ho tel med fladt 
tag, som man kun ne kom me op til 
ved hjælp af en ele va tor plus nog le 
kondikrævende trap per.

Ste det due de ikke
Vel nået op på ta get vis te det sig, at 
ste det nok ikke var det yp pers te til 
ob ser va tion af for mør kel sen. Vi 
drog der for over Yangtzefloden for 
at fin de et eg net sted. Un der vejs til 
East Lake, et stort sø om rå de i by
en, fik vi ind tryk af den frem vok
sen de stor by på 78 mil li oner ind
byg ge re.

Det smuk ke sø om rå de vis te sig 
at have utal li ge vel eg ne de ob ser
va tions ste der. Til fods og i el bi ler 
un der søg te vi om rå det. Vi fandt 
snart et godt sted med ud syn over 
søen, hvor vi vil le have mu lig hed 

for at føl ge måne skyg gen feje hen 
over van det di rek te mod os.

Vig tigt med for be re del se
Som en del af for nø jel sen ved at 
rej se til solformørkelsessteder er 
det vig tigt at være rig tig godt for
be red te. In tet må være over ladt til 
til fæl dig he der ne!

Der for hav de vi plan lagt at un
der sø ge to an dre mu lig he der. Vo
res lokale gui de, Daniel, kend te et 
ho tel ved en an den sø. Det te ho tel 
hav de et fladt tag og lå lige ud til 
van det.

Her kun ne vi også få no get at spi
se, og der var toi let ter og an dre fa
ci li te ter. Fle re ti mer gik med at un
der sø ge ste det.

De sam me tre NAFAmed lem mer, 
som hav de fun det frem til det før ste 
sted, vend te nu på en tal ler ken og 
vil le hel le re være på ho tel let. Man 
kun ne vist nok se for mør kel sen i 15
20 se kun der læn ge re her!

Efter en van ske lig kør sel i et byg
ge om rå de med vand og hul ler i ve
jen, be slut te de vi os til ikke at un
der sø ge et tred je mu ligt ob ser va
tions sted.

Der imod fik vi en snak med Mr. 
Mao Zhu på ho tel let, som var vo res 
ki ne sis ke astro no mikon takt mand 
i Wu han. 

Vi jus te re de tids punk tet for star
ten på sol for mør kel sen den næs te 
dag for at være helt sik re på ikke at 
kom me for sent til Må nens før ste 
kon takt med So len.

Vi ac cep te re de den mang len de 
mor gen mad og den kor te nat te
søvn, for vi var ta get af sted på 
den ne rej se for at op le ve sho wet i 
hele sin længde.

Slap for dår ligt vejr
Ons dag den 22. juli 2009 nå ede vi 
til vort ud pe ge de ob ser va tions sted 
Vangluo Shuixiang Dujiacun på 
po si tio nen: 30 gra der 39 mi nut ter 
06 se kun der nord, 114 gra der 35 
mi nut ter 01 se kun der øst. Tids
punk tet for før ste kon takt skul le 
være 8:14:59 ki ne sisk tid

Hele sean cen fra før ste kon takt 

til fjer de kon takt va re de 2 ti mer og 
31 mi nut ter

Vej ret var tvivl somt, og vi hav de 
hørt ryg ter om, at det reg ne de i 
Shang hai. Se ne re fik vi at vide, at 
det var helt tos set med vej ret der – 
og for øv rigt også an dre ste der, 
blandt an det i selve byen Wu han.

Vi hør te til de hel di ge, for sky er
ne be væ ge de sig i den rig ti ge ret
ning. Bid for bid blev so len sort

Hele for lø bet blev ser ve ret for 
vore øjne og stu de ret nø je re gen
nem te le sko per/kik ker ter med på
sat te fil tre. Sce ne ri et på him len 
dæk ke des en smu le af nog le me get 
tyn de cir rus sky er.

Så ske te det. Bid for bid guf fe de 
dra gen sig gen nem So len. Det blev 
mør ke re. Tem pe ra tu ren faldt. Og 
en de lig kom så det sto re øje blik, 
hvor Må nen dæk ke de hele sol ski
ven. Den før ste ”dia mant” glim te
de, og ly set for svandt.

To ta li te ten va re de fra 09:23:59 

Sol for mør kel Sen trin for trin  Foto: Ju lie H. Jus te sen  

Til Kina for at se år hun dre dets  sol for mør kel se

AviS for Si de frA Wu han da gen efter sol for mør kel sen.


