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Så længe der har været mennesker på Jorden, har vi kigget op på nattehimlen
og observeret månens, solens og stjernernes bevægelser. Himmellegemerne
har skabt grobund for skabelsesberetninger og religiøse fortællinger, og nattehimlen har på én gang været uopnåelig og mystisk – og tryg og genkendelig.
Den har vist os, at vi er en del af noget, der er meget større end vores egen lille
klode.
Himlen set fra Jorden samler de bedste af astrofotograf Jakob A. Andersens
fotografier og viser os, hvor utroligt og endeløst fascinerende universet er. I
bogen oplever vi solen, månen, mælkevejen, stjernetåger og fjerne galakser –
alt det der ikke kan ses med det blotte øje.
Bogen ledsages af tekster af professor og astrofysiker Anja C. Andersen, der gør
os klogere på, hvad det er, vi ser på fotografierne.
Jakob A. Andersens historie som astrofotograf begyndte i 2012, da han fik sin
første professionelle stjernekikkert. De næste mange år brugte han på at lære
himlen indgående at kende på tværs af årstiderne, samtidig med, at han hver
eneste stjerneklare nat sad ude i kulden med sin stjernekikkert, der efterhånden blev skiftet ud med større modeller og bedre stativer. Alle billederne i
bogen har pga. den omstændige proces været meget længe undervejs: Jakob
kan kun tage 10-15 billeder på et år, og bogen repræsenterer hans mangeårige
opdagelsesrejse langt ud i rummet.
Astrofotografering er en helt særlig disciplin, der kræver viden, tålmodighed
og ikke mindst teknisk snilde. For det første skal det være helt mørkt, og vejret
skal være klart. I Danmark har vi omkring 50 klare nætter om året, men for at
få en god observation, skal det helst ikke blæse for meget, da det giver lufturo.
Luftfugtigheden spiller også en rolle. Det gælder altså om at slå til, når vejret
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er med en, og så skal man være meget tålmodig. Ofte vil det kræve mange
observationer, før eksponeringstiden er korrekt, så de ting, der skal fremhæves,
står skarpt. Når observationerne er i hus, ligger der ofte dages arbejde med at
lave billedbehandling, så de dele, for eksempel en galakse eller en stjernetåge,
fremstår tydeligt, så flest detaljer bliver synlige.
Om fotograf og skribent
Jakob Arthur Andersen er astrofotograf og foredragsholder. Han har netop
vundet The International Photography Awards’ førstepris i kategorien Astrofotografi for fotografiet ”Our angry sun”, og flere af hans fotografier er blevet delt
af den amerikanske rumfartsorganisation NASA. Anja C. Andersen er professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknik på Niels Bohr
Institutet. Hun har modtaget adskillige priser for sin forskning og formidling,
har lavet en række populære podcats og er forfatter til flere bøger.
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