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Kig op! Dansk
stjernefotograf knipser det
usynlige
Ingen stjerner og planeter kan gemme sig for astro-fotograf Jakob Arthur
Andersens lange linse. Mød ham og hans voldsomt vilde billeder her

Ekstra Bladet
Af Peter Roelsgaard

Astro-fotograf Jakob Arthur Andersen kan meget vel være Danmarks mest
tålmodige mand.
Flere timer kan han bruge på at stirre op i den umiddelbare intethed og fange
det, mennesker ikke kan se med det blotte øje.
- Lige meget om det er månen, galakser eller solen, jeg vil fotografere, skal
vejret være intet mindre end perfekt. Så nogle gange kan der gå måneder, hvor
jeg ikke får taget et billede.
Med 'perfekt vejr' mener han, at det ikke må blæse for meget, der skal være
skyfrit - gerne i mange timer i træk - og så må der ikke være for meget
turbulens i atmosfæren, da det skaber dårlig 'seeing' - eller udsyn - hvilket kan
få stjernehimlen til at se ulden ud på en ellers klar nat.
Årligt kan du opleve i omegnen af 50 nætter med perfekt vejr i Danmark. Og
får astro-fotografen 15 billeder i kassen, har det været et godt år.

Selv en stjernefotograf må bære sit eget udstyr. Foto: Per Rasmussen

Hvem kigger tilbage?
Når Jakob Arthur Andersen sidder der på sin observationsplatform i baghaven
ved Horbelev på det mørke Falster og kigger op - eksempelvis under

galaksesæsonen i januar-februar, hvor de står højt og flot på himlen - så er der
også god tid til at lade tankerne flyve.
- Jeg har tit taget mig selv i at sidde og tænke 'hvem eller hvad kigger tilbage',
siger han.
Et 'ultra konservativt' estimat for antallet af stjerner i Mælkevejen er hundrede
milliarder. Et lige så konservativt estimat for antallet planeter er én planet
omkirng hver stjerne. Det giver hundrede milliarder planeter.
Og så et lige så konservativt estimat for antallet af planeter. Det er én planet
omkring hver stjerne, så det er hundrede milliarder planeter.
- Og vi skulle så være det eneste sted med liv?

Hvilket liv mon der findes derude? Foto: Per Rasmussen

NASA skal 'nosse sig sammen'
Jakob Arthur Andersen medgiver dog, at Jorden er optimalt placeret i forhold til
den beskyttende atmosfære og livgivende sol.
- Men jeg er overbevist om, at der er liv under for eksempel Jupiters måne
Europa. Jeg er helt sikkert på, der er liv under den. Men vi snakker ultra
primitivt liv, max en bakterie, men det er jo også nok.

Han håber, at NASA at får 'nosset sig sammen' og bekræftet det i hans levetid.
Ventetiden har Jakob Arthur Andersen brugt på at samle sine bedste billeder i
fotobogen 'Himlen set fra Jorden', som udkom 9. november.
Herunder får du en lille smagsprøve fra hver af bogens fem kapitler, der er
inddelt i fjerne galakser, Mælkevejen, Solen, Månen samt stjernetåger og
kuglehobe.

FJERNE GALAKSER
Leo Triplet
'Omkring 35 millioner lysår væk, i stjernebilledet
Løven, ligger en gruppe spiralgalakser, som
interagerer tyngdekraftmæssigt med hinanden.
Foto: Jakob A. Andersen

I dette billede bliver vi præsenteret for tre
forskellige spiralgalakser, set fra hver sin vinkel. De
er selvfølgelig ikke ens, men samme type.
Særlig interessant er galaksen ude til højre, fordi vi
ser den galakse på samme måde, som vi ser vores
egen.
Forskellen er naturligvis, at vi ser Mælkevejen
indefra, og her ser vi en galakse magen til udefra.
Det er spektakulært at se, at de ligner hinanden så
meget, om end på forskellige skalaer.'

- Det, vi kigger på, er tre galakser, som ligger og kredser om hinanden meget,
meget, meget langt væk.
- Billedet bekræfter, at stort set lige meget hvor vi kigger ud i universet er der
andre galakser som vores egen mælkevej.
- Det er vigtigt at forstå, at det er et snapshot i tiden. Så hvis man visuelt skulle
se, at de havde flyttet sig i forhold til hinanden, skulle der gå mange tusinde år,
før man kunne tage et nyt billede.

Den kræver en rolig hånd at stille skarpt på noget, der finder sig mange tusind lysår væk. Foto: Per Rasmussen

- Det er ligesom når du kigger på en jetjager, der flyver med over 1000
kilometer i timen, men fordi du er på afstand, kan du følge den hen over
himlen. Og når du kigger ud i rummet, er afstandene så ekstreme, så selv om
bevægelser foregår med millioner af kilometer i timen, er en visuel bevægelse
ekstrem lang tid om at blive bekræftet.

MÆLKEVEJEN
Nærkontakt af tredje grad
'Enhver, som har set Steven Spielbergs berømte
film, vil kunne se en lighed med dette sceneri. Det
var bidende koldt den aften, og tågen var begyndt at
dukke op flere steder. Men oppe over tågen var det
perfekt stjerneklart, og kombinationen bidrager
godt til mystikken.
Der er taget en serie af billeder i forskellig
eksponering, som til sidst er sat sammen til et
enkelt billede.
Lige opverskæringen se ses Hjerte- og Sjæletågen
lyse kraftigt rødt.
Helt ude mod højre ses Elefantsnabeltågen.'

Foto: Jakob A. Andersen

- Vi kigger på Mælkevejen, som er vores egen galakse. Vores galakse er en
spiralgalakse, men fordi vi bor inde i den, kan vi kun kigge enten ud af den eller
kigge ind i selve Mælkevejen.
- De lyserøde pletter lidt til venstre og til højre er nogle stjernetåger af primært
brint, som lyser op, fordi de omkringliggende stjerner bestråler dem.
- Det er samme proces, der foregår i et neonrør, hvor eneste forskel er, at vi
sætter strøm.

Astrofotografen viser sit udstyr frem for pressefotografen. Foto: Per Rasmussen

- Lyset fra jernbanen generer ikke?
Jo, helt vildt. Det er et kompositfoto. Først har jeg taget et foto af vej og
jernbane - én eksponering. Så har jeg taget Mælkevejen og sat dem sammen til
et samlet billede.

SOLEN
Den vrede sol
'Billedet viser Solens fulde skive i H-alfalys, og på
denne måde ser man Solens kromosfærelige over
fotosfæren.
I dette lys kan vi se, hvordan Solen bestemt ikke er
en perfekt rund kugle, men at der er et hav af
aktivitet på dens overflade.
Derudover er der en masse protuberanser, dert vil
sige ioniseret glas, som kommer fra overfladen.'

Foto: Jakob A. Andersen

- Vi kigger på solen gennem hydrogenalfa, som er en meget meget specifik
bølgelængde af brint. Det vil sige vi kigger et lag lige over fotosfæren, hvilket vil
sige, at vi kigger under det ekstremt blændende lys, solen har.
- Det filtrerer vi fra, og så kan vi se solens overflade bølge og boble gennem det
der hydrogen, som solen består af.
- De sorte pletter er solpletter - solens magnetfelter. Efterhånden som solen
bliver mere og mere aktiv, så går de her magnetfelter mere og mere amok. Så
over en 11-årig cyklus, kommer der flere og flere solpletter.
- Så er der nogle flammer, der stikker ud fra solen. Det er ikke ild i den
forstand, at det står og bølger som ild. Det er ladet plasma, der rejser sig fra
solens overflade. Det er faktisk det samme, som solpletterne foran. Her ser du
dem bare fra siden.
For at få flammerne omkring solen på siden med på fotoet, var Jakob Arthur
Andersen nødt til at lave en anden eksponering, hvor den centrale del af solen
bliver overbelyst.

Jakob Arthur Andersen i sit mingalleri på ejendom ved Horbelev på Falster. Foto: Per Rasmussen

Prisvinder
Tidligere i 2022 sikrede fotoet Jakob Arthur Andersen en førsteplads i
kategorien astrofotografi ved The International Photography Awards.
- Jeg er da sindssygt stolt, og det bekræfter mig i, at jeg har gang i noget rigtigt.

- Hvorfor er det så godt i forhold til andre billeder af Solen?
- For det første er det skarpheden i billedet. Det er absurd svært at tage et
billede af solen, der er så skarpt. Og så viser jeg hele solen, så den fremstår
sådan lidt 3d-agtigt. Den træder ud.
Jakob Arthur Andersen måtte vente og ventede i seks timer, før atmosfæren
var rolig nok til det knivskarpe foto.
- Når atmosfæren er urolig, så ser det ud som om, man kigger på Solen
gennem et glas vand.

MÅNEN
Vores måne
'Månen inspirere os, påvirker vores liv og styrer
tidevandets gang.
Livet på Jorden ville ikke være det samme, hvis vi
ikke havde vores måne.
Det er heller ikke til at sige, om vi ville have
interesseret os så meget for rummet, som vi gør,
hvis ikke Månen var der.
I hvert fald ville vi nok ikke være blevet i stand til at
lande på andre kloder, hvis vi ikke havde haft haft
Månen at øve os på.
I forhold til de andre planeter i vores solsystem er
den trods alt tæt på.'
Månens faser
'Efterhånden som Månen passerer gennem dens
faser fra nymåne til fuldmåne, ændrer dens
udseende karakter. Det er, fordi Solens lys falder
forskelligt på overfladen fra dag til dag.
Derfor er Månen et utroligt dynamisk objekt i vores
solsystem, selv om der ikke er aktivitet på dens
overflade.
Ved at observere Månen på forskellige tidspunkter
kan vi se mange forskellige detaljer, hvor nogle
forsvinder, og andre kommer til syne, efterhånden
som sollysets vinkel ændrer sig.
Desuden kan man se, hvordan Månen 'vipper' i sit
kredsløb omkring Jorden. Nogle gange kan man se

Foto: Jakob A. Andersen

mere af Månens ene side, og andre gange mere af
den anden side.'

- Det, der gør Månen så interessant, er, at vi kigger på en helt anden verden,
som er død og gold verden. Så vidt vi ved, er den uforanderlig. Der er ingen
atmosfære, ingen miljø, ingen erosion. Månen har set sådan der ud i millioner
af år.

Vejret var IKKE perfekt til stjernekiggeri, da Ekstra Bladet lagde vejen forbi. Foto: Per Rasmussen

- Normalt, når vi kigger på Månen, ser vi en lysende kugle. Men her opløser
kikkerten nogle detaljer, der viser, at det er en anden verden.
- Det viser også, hvor uendeligt glade vi skal være for, at vi har en atmosfære.
For hvis ikke atmosfæren var der til at beskytte os mod alt det der brænder op
i den, så ville vi jo blive bombarderet med sten hver dag.

STJERNETÅGER OG KUGLEHOBE
Hestehovedtågen
'En enorm sky af støv, gas og over 100 forskellige
organiske stoffer og komplekse molekyler, som
ligger 1500 lysår væk i stjernebilledet Orion, hvori
der bliver dannet nye stjerner og solsystemer.
Den centrale mørke sky danner silhuetten af et
hestehoved.
Den har selskab af Flammetågen og den meget
store stjerne Alnitak Aa, en blå supergigant-stjerne,
som har en diameter 20 gange større end vores sol
og derfor dominerer meget kraftigt i billederne af
området.'

Foto: Jakob A. Andersen

- Her kigger vi på mange forskellige ting. Den voldsomt forstyrrende stjerne i
midten hedder Alnitak. Det er den store centrale stjerne i billedet, der laver
sådan nogle trådkors. Visuelt ligger den til venstre i Orions bælte, når du kigger
på stjernebilledet.
- Resten, vi kigger på, er en blanding af det, der hedder emissionsstjernetåger.
Det vil sige stjernetåger, der lyser på baggrund af, at de bliver bestrålet.
- Det lyserøde, der lyser op, er brint, der bliver bestrålet af stjerner omkring
sig. Flammetågen til venstre i billedet er en emmissionståge med en del svovl i.
Det er derfor, den lyser gult.

Kig op! Foto: Per Rasmussen

- Selve hestehovedtågen er en mørk tåge, der består af alt muligt snavs, der
ikke reagerer på strålingen. Derfor fremstår den som en sort silhuet i rummet.

Himlen set fra Jorden
'Himlen set fra Jorden' samler de bedste af astro-fotograf Jakob Arthur
Andersens fotografier af det endeløst fascinerende univers.
Bogen gør dig også klogere på, hvilke fototeknikker, der er i brug og
ledsages af tekster af professor og astrofysiker Anja C. Andersen, der
forklarer, hvad fotografierne viser.
'Himlen set fra Jorden' udkommer på forlaget Strandberg Publishing 9.
november.
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