
Stjernebilleder og stjerneskud over Hammeren 

Fredag den 9. august 2019 havde Danmarks Naturfredningsforening Bornholm samt Naturhistorisk 

Forening for Bornholm inviteret sine medlemmer på en tur med Hans-Jørgen Olsen til Hammeren for at 

man kunne blive indviet i et af årstidens helt store naturscenerier på himlen – de utallige stjerneskud på 

denne aften og de kommende dage, samt en gennemgang af himmelhvælvets mange stjernetegn. 

Baggrunden er den, at jorden i disse dage bevæger sig igennem kometen Swift Tuttles bane, hvor støv i 

mindre og større partikler brænder op i jordens atmosfære som – netop stjerneskud. 

Perseiderne, som disse stjerneskud kaldes, ses hvert år i august over en periode på nogle dage. 
Stjerneskuddene ser ud til hovedsagelig at komme fra stjernebilledet Perseus, men reelt kan de ses 
overalt på himlen. 

Netop fordi intensiteten er størst i dagene omkring den 10. august, Sankt Laurentius’ dag kaldes de 
også for ”Sankt Laurentii tårer”. 

Ekskursionen, der var besøgt af 20 interesserede medlemmer startede allerede kl. 2100, og da himlen 
først blev rigtig mørk omkring kl. 2200 med mulighed for at se de klareste stjernebilleder, orienterede 
lederen generelt om meteorer med udgangspunkt i den såkaldte meteorit, der først på aftenen 17. 
januar 2009 lyste himlen op over det meste af Danmark og omgivende lande. 

 
Omtale i Bornholms Tidende mandag den 19. januar 2009 
 

Rester efter denne meteorit blev efterfølgende fundet i nærheden af Maribo og er herefter blevet 
benævnt ”Maribo-meteoriten”, som Hans-Jørgen selv observerede fra sin sygeseng på Rigshospitalet! 



Videre gik snakken til andre eksempler på meteornedslag, som f.eks. den, der for 365 millioner år 
siden faldt ned i den nuværende Siljansøen, som danner Europas største krater med en diameter på 
50 km. 

Meteornedslaget på Yucatan-halvøen i den mexicanske golf for 65 millioner år siden efterfulgtes af et 
krater på 180 km i diameter – og det var det nedslag, der antages for at have været årsag til 
dinosaurernes uddøen! 

Jordklodens største meteorkrater finder man i Sydafrika, Vredefort, som er omkring 300 km i 
diameter, og som blev dannet for 2,2 milliarder år siden! 

Hans-Jørgen Olsen er en naturhistoriker med mange interesser, og det kom deltagerne til gode, da 
man i en halv times tid blev introduceret til de flagermus, der i det tilstundende mørke søgte føde over 
Hammersøen. 

Der var mulighed for at observere og høre både brun flagermus og sydflagermus, men det var 
vandflagermusene der imponerede med deres præstationer lavt over vandfladen, mens 
sydflagermusens klikkelyde hidrørte fra Hans Jørgens mobiltelefons ringetone! 

Videre i stjernebilledernes tegn øste lederen af sin enorme viden om den nordiske mytologis mange 
himmelskabninger og pegede dem ud på den let overskyede himmel. 

Aftenen var lun, men desværre vanskeliggjorde det tynde lag skyer den fuldendte nydelse af 
stjernebillederne og –skuddene. 

Efter to timers oplæring i nattens lyde og himmeltegn opløstes ekskursionen med lederens håb og 
ønske om, at de kommende nætter ville blive klarere – og det blev de, selvom den tiltagende månes 
lys slørede noget for den helt optimale midnatsforestilling af stjerneskud – helgenen Sankt Laurentii 
tårer!   

 


