
Observasjonsleders rapport for 2017
Det var noen få lyspunkter i 2017,  dårligt vær gjennom hele 2017 ødela mye.

Noen få høydepunkter:  Per Amundsen og Eric Jenssen drio til Namibia sommeren 
2017 bog fikk observere det meste.  Som Per sa: «Zodiac lyset ødela noe av 
observasjonene», men det var ment som en spøk. 

I Februar (11) hadde vi penumbral måneformørkelse, men da var det overskyet i 
Stavanger.

15 til 17 august var undertegnede, Per, Terje og Tor anton nede på lista og fikk 
observere en skyfri himmjel på er meget mørkt sted.  Der hadde vi to vellykkede 
netter.  Fikk tatt ca 1000 bilder (derav ca 700 av himmelen) 

Nå i høst oppdaget vi at observatoriet var lekk i det sørvestre hjørnet der 
kikkertmonteringen er.  Skaden er ganske stor, og vi må rive ned deler av den indre 
kledning, taket over datarommet må rives og løftes litt opp for å få en bedre hellning. 
Vi skal prøve å få begyynt på dette så snart været tillater det.  Nå er deler av taket 
dekket av en presenning som gjør det vanskelig å bruke 14 tommers kikkerten 
(Henriette)

Observasjon av Perseidene 11- 12 august ble sterkt hemmet av dårlig vær, fikk 
observert 7 perseider og 3 sporadiske før skyene kom.

Prøvde også å observere Leonidene og fikk med meg en bolide på mag -9 

Ellers så har Jon Helge Edvardsen fotografert en god del flotte bilder av 
himmelfenomener og har fått ett av bildene med på baksiden av Astronomi nr 1 2018 
(tåker i stjernebildet Svanen) 

Speilet har også fått en ny coating da den gamle var ganske slitt.  Speilet ble først 
sendt med posten til Engeland i mai, men kom i retur uåpnet av en eller annen 
merkelig grunn.  Sigmund Skjelnes tok så speilet med til Engeland og fikk fikset 
belegget i høst.

Sigmund var en tur til Sicilia i fjor høst. Klar himmel uten måne fra Palazzo del cultura midt i 
Catania sentrum. Den lokale astronomiforeningen hadde en event der. Med sola godt under 
horisonten. Himmelen var like lys som den er her når det er fullmåne. 

.

Resten av året (pluss januar 2018), var som i fjor,for det meste mer eller mindre 
overskyet på Byhaugen.

Stavanger, 8 februar 2018

Leif Magne Svendsen




