
Observasjonsleders rapport for 2019

Hele 2019 har vært sørgmodig regnfullt.  Her er et bilde på hva vi slet med i fjor:

Lite observasjon er gjort i Stavanger området, men her er hva vi har prøvd på:

Total måneformørkelse 21 jan 2019.
Denne  ble observert av undertegnede og fotografert:

Var heldig med været den dagen 

Planetariet 21 mai 2019.
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Vi var med på en foreløpig opplæring/visning (mest visning) av det nye 
planetariet i Sandnes.

Delvis måneformørkelse 16-17 juli 2019

Fikk observert denne før skyene kom.

Perseidene 12-13 august 2019.
Nok en dag med overskyet vær, ingenting sett.
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Forskningsdagene 21 sep 2019.

Her var vi samlet nede ved torget og fikk vist oss frem til mange besøkende.

Lista tur med SAF 27 til 29 sep 2019

Tradisjonen tro så var vi igjen samlet hos Tor Anton nede ved Lista i hans 
sommerhus.  Fikk observert noen stjerner fredag kveld før skyene kom.
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Jubileumskongressen 18 -20 oktober  2019

Kongressen ble en suksess med 50 påmeldte deltakere og mange flotte 
foredragsholdere.

Orionidene 21-22 oktober 2019
Overskyet 

Merkurpassasjen 11 nov 2019

Her er vi, Thorbjørn, Bjarte og undertegnede med håp om å se merkur mot 
solskiven, men overskyet vær gjorde det umulig.  Får vente til neste gang i 2032 
.
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Her er bildet av solen før skyene skjulte alt.

Leonidene 17 og 18 november 2019
Overskyet.

Geminidene 13 of 14 desember
Overskyet.

5



Så har jeg og Einar Espeland  fra NRK Rogaland vært ’på lufta’ (radioen) 5 ganger
i fjor og snakket om astronomi.

 

Ellers har vi hatt noen spredte forsøk på observasjoner med kikkertene våre tidlig
i høst.
Og så har Jon Helge fotografert stjernehimmelen i 2019 også med gode resultater
sammen med Eric og Sigmund (fra steder med klarvær!).

Dessuten var  Eric i Namibia og fikk gjort en del observasjoner.
 

Stavanger 7 februar 2020
Leif Magne Svendsen
Observasjonsleder.

6


