GULDBORGSUND

Jakob skuer mod stjerner med stor succes
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Hos Business Lolland-Falster hænger Jakob Arthur Andersens smukke billeder det næste halve år. Foto: Business
Lolland-Falster

Astrofotograf spotter himmellegeme som den første.
22 jan. 2022 kl. 10:00

Andreas Johansen

NYKØBING Jakob Arthur Andersen kigger mere opad end de fleste andre. Til dagligt har han et
fuldtidsarbejde, hvor han hjælper med at uddanne næste generation af automekanikere på Celf,
men i sin fritid er han astrofotograf - og mere end bare almindeligt dygtig til sin hobby. Det har
resulteret i flere spændende ting henover de sidste par dage - han har været i fjernsynet, og TV2
har skrevet en lang artikel om hans arbejde.
Men lad os starte med årsagen til tv-optrædener og lange artikler i landsdækkende medier:
Asteroiden 7482. For at gøre en lang og kompleks historie kort, så var Jakob Arthur Andersen
formentlig den første dansker - og givetvis også en af de første i verden, selvom den slags er
svært at verificere - der spottede kometen uden et teleskop i millionklassen. Han vidste godt, at
den ville være på himlen natten til tirsdag, men præcise koordinater var ikke offentliggjort.
Derfor gik han i gang med at afsøge stedet på helt klassisk manér.

- Asteroiden var ikke rigtig noget, jeg havde håb om at kunne fange, fordi den er så "lille" - kun
en kilometer i diameter. Men jeg gav det et forsøg, satte legetøjet op og så gik jeg ellers i sving
med at afsøge det område af himlen, som jeg tænkte, den kunne være i. Det er en ret
møjsommelig proces. Man tager et billede, tager et til, og hvis noget så flytter sig, så har du
måske fat i noget, forklarer han.
TV2 tog Jakob Arthur Andersens billeder og viste dem til eksperter på DTU - Danmarks Tekniske
Universitet. De kunne bekræfte, at han med overvejende sandsynlighed havde spottet
himmellegemet som en af de allerførste her til lands.
- Jeg vil sige, at det, at DTU er med til at bekræfte, at jeg har haft fundet den, det er rigtig store
sager i min verden! I mangel af bedre ord føler jeg, at det er "blæret" udover alle grænser,
fortæller Jakob Arthur Andersen.
Også i en mere jordnær forstand sker der blærede ting. Jakob Arthur Andersens bedste billeder
pryder nemlig væggene hos Business Lolland-Falster det næste halve år, efter han har fået hjælp
til sin virksomhed samme sted.
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Jakob Arthur Andersen fangede den "lille" komet via godt, gammeldags hårdt arbejde. Foto: Clearskyastro

