
den før ste til at op da ge en ny ko
met. Så, det er bare med at kom me i 
gang! Ko me ter ne får dog først op
da ger nes nav ne efter en grun dig 
un der sø gel se og do ku men ta tion af 
ob ser va tio nen.

By ger af stjer ne skud
Stjer ne skud kan man se hver nat, 
men på be stem te ti der af året er der 
fle re end nor malt. Her i no vem ber 
er der to me teor by ger, som man 
kal der dem. Den ene er ”Taurider
ne” i stjer ne bil le der ne Hyaderne og 
Pleiaderne. Den an den er ”Leo ni
der ne” i stjer ne bil le det Lø ven.  

No vem ber svær me ne stam mer fra 
Ko met Encke og Ko met Tem pel
Tuttle. De strå ler ud fra cen trum 
(ra di an ten) af dis se stjer ne bil le der 
som kor te lys spor (prik ker) el ler 
lys stre ger på nat te him len. 

Som så man ge an dre nav ne på 
him mel ob jek ter er be teg nel sen 
”stjer ne skud” ikke kor rekt og et 
levn fra gam le dage, hvor man ikke 
kend te for kla rin gen. Der er ikke ta
le om stjer ner, men om me teo rer 
(lys spor), fra støv ef ter ladt af ko
me ter på be søg om kring So len. Det
te støv, of test på stør rel se med 
sands korn, træn ger ind i at mo sfæ
ren om kring Jor den, når den ne 
ram mer svær men på sin vej rundt 
So len. I ca. et hun dre de ki lo me ters 
høj de op var mes de på grund af has
tig he den, og både luf ten og par tik
len ly ser op un der for bræn din gen. 
Un der ti den kan par tik ler ne være så 

sto re, at de ikke bræn der op i at mo
sfæ ren, men fal der ned på Jor den. 
Så ænd rer de navn til me teo rit ter. 
Me teo rit ter kan også være styk ker 
af as te roi der og be står så af jern el
ler sten el ler en blan ding af dis se 
ma te ria ler.

Hvis et stjer ne skud er me get stær
kt ly sen de, kal des det en ild kug le 
(bo li de). En så dan ild kug le blev fil
met her i Nord jyl land nat ten til tirs
dag den 6. ok to ber.

I år er der en chan ce for, at me
teor svær men Leo ni der ne fra Ko met 
Tem pelTuttle kan vise sig at være 
me get se vær dig. Den var sær de les 
flot i 1966; men også åre ne 1998
2001 var gode. Den gang kun ne 
man se op til fle re tu sin de i ti men.

Si den har man kun kun net tæl le 
1030 stjer ne skud i ti men. Sid ste år 
var dog lidt bed re, og nu si ger eks
per ter på om rå det, at der er håb om 
man ge her i 2009. Ko met Tem pel
Tuttle kom mer på be søg hvert 33. 
år, og det er alt så ef ter la den ska ber
ne fra dis se be søg, vi ser som stjer
ne skud.

Det gæl der om at gå ud i nat te
mør ket den 17. no vem ber om kring 
mid nats tid og ven de blik ket mod 
stjer ne bil le det Lø ven. Kik ker ten 
kan man lade bli ve hjem me. Men 
tag godt med tøj på. Vin te ren er 
over os. Og det ta ger lidt tid at tæl le 
alle stjer ne skud de ne.
Op mod jul  og i kri se ti der  kan 
man be nyt te chan cen for mangt et 
”Wish upon a star”!
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Fårsmistån. Så dan er Sø ren Gade ble vet 
om talt af en for svars po li tisk ord fø rer for 
et af de an dre po li tis ke par ti er.

Ved kom men de har jo nok ment for
svars mi nis te ren  en ti tel på ikke fær re 
end seks sta vel ser, og dén fik ord fø re ren 
alt så ned på højst tre. 

Fårsmistån.
Og så dan bli ver dansk  i det mind ste i 

nog les mun de  sta dig mere afsnuppet og 
sjus ket, for di vi har så me get, vi skal nå 
(som om talt i Ordjyske tors dag 15.10.).

Ind læg get har fået vogn mand I.L. An
der sen fra Aal borg på ba nen med en be
mærk ning om, at "det er vir ke lig en skan
da le, at di ver se spea ke re og an dre i tv 
skal over gå hin an den i has tig hed".

I.L. An der sen skri ver vi de re: "Sam ti dig 
sy nes jeg også, at de af bry der for ofte, når 
de la ver et in ter view. Midt i et svar af bry
der de med et nyt spørgs mål el ler en ny 
kom men tar, før ved kom men de er fær dig 
med sin sæt ning. Man ge gan ge slut ter de 
også med at tale mere og mere uty de ligt, 
så man ikke får fat i de sid ste trefem ord 
og mis ter hele me nin gen med his to ri en".

Hå ber el ler ho ber sig op?
Også på skrift kan det gå lidt for stær kt.

For ek sem pel er den ne avis af en læ ser 
ble vet ta get i at på stå, at "tvap pa ra ter hå
ber sig op".

"Om der er tale om en slå fejl el ler en 
sta ve fejl, ved jeg naturligvis ikke", be
mær ker Steen Jen sen, der  i mod sæt ning 
til den (lidt for) trav le skri bent  ken der 
for skel på at "håbe" (alt så have et håb om, 
at no get be stemt sker) og så at "hobe", 
som når man ho ber no get op i en dyn ge, 
el ler sa ger ne ho ber sig op på ens skri ve
bord.

Ulyk ker ne kan hobe sig op  og så gæl
der det bare om at be va re hå bet.

Tids punkt med d
En læ ser i Gand rup, Svend Jen sen, på pe
ger, at der trods man ge ulyk ker og me gen 
elen dig hed også er mor som me små ting 
at hen te i avi sen.

For ek sem pel hed der det i en ar ti kel om 
un ges ry ge va ner, at "de var 1415 år gam
le på tids punk tet", og som Svend Jen sen 
til fø jer: "Den er da lidt kryp tisk".

Svend Jen sen er også fal det over en 

klas si ker in den for sta ve fejl, nem lig me
nings fæl de, li ge som nog le in sis te rer på at 
skri ve ægtefælde  men beg ge dele er med 
dob beltl. 

En fæl le er et gam melt, i dag mås ke nok 
lidt be da get ud tryk (på lin je med det en
gels ke "fellow") for en ven, kam me rat, 
kol le ga. De fær res te bru ger det ale ne, 
men sæt ter det sam men med no get an det 
til ikke bare me nings el ler æg te fæl le, 
men også bo og me nings fæl le.

At man så kan gå i en ægteskabsfælde, 
er en helt an den his to rie.

Lig ge og læg ge
I øv rigt er Svend Jen sen fal det over end
nu et ek sem pel på for veks lin gen mel lem 
lig ge og læg ge, for di der i en ar ti kel er 
kom met til stå, at "jo fær re be græns nin
ger vi lig ger på os selv".

Næh, vi læg ger be græns nin ger på os 
selv. Med "æ" som i be væ gel se. Og så lig
ger be græns nin ger ne el lers tungt på vo
res skul dre. Og de lig ger der med "i" li ge
som i stil le.

Den gor dis ke knu de
I et læ ser brev har Nina Ho bolth fra Aal
borg be mær ket, at skri ben ten me ner, at 
der skal fin des frem til en "gor disk løs
ning"  og hun ef ter ly ser for skel len på 
gor dis ke knu der og gor dis ke løs nin ger, 
for "det skul le nø digt gå helt i hård knu
de", som hun skri ver.

Strengt ta get fin des der vel in gen gor
dis ke løs nin ger, kun gor dis ke knu der i be
tyd nin gen ulø se li ge pro ble mer.

Iføl ge den his to ris ke over le ve ring hav
de kong Gordios bun det se le tø jet til en 
vogn stang fast ved hjælp af en ulø se lig 
knu de med løf tet om, at den, der kun ne 
løse kun den, fik ver dens her re døm met, 
og dén kla re de Alex an der den Sto re ved 
at hug ge den over med sit sværd. Efter si
gen de med be mærk nin gen: "Må den, man 
lø ser den på, er li ge gyl dig".

På en hjem me si de om frem med ord står 
der li ge ud, at "Alex an der den Anden løs te 
den gor dis ke knu de ved at hug ge den 
over med sit svær".

Men mon ikke, at han trods alt har an

Det te er NORD JYSKEs sprog klum me, hvor  {
vi hver søn dag ta ger sprog re la te re de em ner 
op. Har du selv et for slag til et emne, vi kun
ne tage op, så skriv til:  
ordjyske@nordjyske.dk

fAk TA
ORDJYSKE

Møde med  
fårsmistånSpor i nat ten

IlD Kug lE Ob SER vE REt fra Klok ker
holm i Nord jyl land. Den ses lidt til 
høj re for Må nen.  
Foto: Kim Lang/An ton No rup

DEt bE Røm tE Ba yeuxta pet i Nor man di et. For
oven ses ”Stjer nen”, som vars le de ondt for den 
en gels ke kon ge in den Sla get ved Hastings i 1066. 
Se ne re blev den kaldt Ko met Halley. Til sku ere  
pe ger for fær det på ko me ten.
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