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”I det Her rens år 1577 den 11. no
vem ber om af te nen kort efter sol ned
gang lod den ne nye skab ning sig se på 
him me len, nem lig en ko met med en 
me get lang hale. 

Him melle ge met var i sig selv hvid
ligt, dog ikke af no gen lys glans, men 
ret dun kel. 

Dens hale var me get stor og lang, 
no get bø jet over på mid ten, med en 
bræn den de mør ke rød far ve li ge som 
en flam me, der gen nem træn ger en 
røg.”

Så le des skrev den dan ske 
astro nom Ty cho Bra he i sin 
dag bog om en ny ko met, der 

duk ke de op på him len året efter, at 
han var flyt tet til øen Hven midt i 
Øre sund.

Han lag de alt så mær ke til - uden 
kik kert - at den var dun kel. Den lig-
ne de ikke en stjer ne el ler en pla net. 
Hel ler ikke et stjer ne skud.

Så dan ser vi også ko me ter i vore 
dage. De lig ner tå ge de plet ter med 
et glø den de ho ved og en gul lig 
halvt gen nem sig tig og lidt bø jet ha-
le af støv og gas. Or det ko met stam-
mer fra græsk og be ty der hår!

Ofte ser man end nu en hale, ion-
ha len, som er blå lig. Dis se ha ler 
ven der al tid væk fra So len. Man 
kan også be skri ve en ko met som en 
”snav set sne bold”, der be står af 
fros set støv og gas. 

Ty cho Bra he var som sæd van lig 
en af de før ste, der ob ser ve re de den 
nye ko met, og han gik straks i gang 
med at un der sø ge, hvor langt væk 
den var. Den gang troe de man, at 
ko me ter al tid be fandt sig tæt te re på 
Jor den end Må nen. Man kun ne slet 
ikke fore stil le sig, at de var him mel-
fæ no me ner langt, langt ude i rum-
met. Man troe de også, at de var la-
vet af ma te ria le fra Jor den, som 
blev truk ket op i luf ten og se ne re 
brænd te op der.

Tyge Bra he hav de sine tvivl om 
den ne op fat tel se. Men da han kun 
sto le de på sine egne be reg nin ger, 
kun ne han først be vi se, at det var 
for kert, da den ”nye” ko met vis te 
sig på him len. Han hav de in stru-
men ter ne klar og fandt ud af, at ko-
me ten be fandt sig læn ge re væk end 
Må nen. Det te var en sen sa tion. Der 
blev rok ket ved en op fat tel se af uni-
ver set, som hav de ek si ste ret si den 
old ti den.

Kendt si den old ti den
Ko me ter har men ne sker kendt til 
gen nem alle ti der. Der er man ge af 
dem. Men de fle ste kan ikke ses 
med det blot te øje. De kred ser om-
kring So len i lang strak te ba ner og 
kom mer ofte til syne over Jor den 
med be stem te mel lem rum.

Den mest be røm te er Ko met Hal-
ley, som har fået navn efter astro no-
men Ed mond Halley, der fandt ud 
af, at fire ko me ter, som blev ob ser-
ve ret med 76 års mel lem rum i vir-

ke lig he den var den sam me, som 
vend te til ba ge igen og igen. Den var 
der også i 1910 og se nest i 1986.

Man ge var lidt skuf fe de over sy-
net sid ste gang, for di den hav de 
tabt pus ten lidt. Me get af ma te ria-
let i komethovedet ef ter la des nem-
lig i rum met, når ko me ten er på vej 
rundt om So len. 

I ti den op til år tu sind skif tet kan 
man ge sik kert hus ke nav ne som Ko-
met Levy i 1990, Ko met Shoema-
ker-Levy 9 i 1994, Ko met Hya ku ta-
ke i 1996 og Ko met Hale- Bopp i 
1997. Især Ko met Shoemaker- Levy 
9 vak te op sigt, da den kom me get 
tæt på Jupiter i 1992 og gik i man ge 
styk ker. Som for ud set af eks per ter 
ram te man ge af kometstykkerne 
pla ne ten i juli 1994.

På Ura nia Observatoriet var fle re 
med lem mer pa ra te og fik set ned-
slagsstederne, der vis te sig som 
plet ter på Ju pi ters over fla de.

Kol li sio ner med pla ne ter
Man kan fore stil le sig, hvil ken ra va-
ge, der vil le være op stå et, hvis det 
var Jor den, kometstykkerne hav de 
ramt! Nog le for ske re me ner, at ko-
me ter ne - som en po si tiv si de ge-
vinst - har bragt vand nok med sig 
til at dan ne ocea ner ne på vor klo de, 

I sol sy ste mets me get tid li ge pe-
rio de har både as te roi der og ko me-
ter kol li de ret med Jor den og an dre 
pla ne ter utal li ge gan ge. 

Så sent som i år (19. juli 2009), 
hvor astro no mer ven te de spændt 

på sol for mør kel sen i Kina, blev Ju-
piter igen ramt af en ko met - el ler 
mu lig vis en as te ro i de. En au stralsk 
ama tør ast ro nom var på vej i seng 
lidt efter mid nat, men gik ud igen 
for lige at kas te et sid ste blik på Ju-
piter i te le sko pet. Her så han en sort 
plet på pla ne tens sydpolare om rå-
de, som ikke bur de være der.

Se ne re un der sø gel ser vis te, at 
han ikke hav de set for kert. Plet ten 
var re sul ta tet af et nyt ned slag på 
Jupiter. Helt uven tet – og kun fem-
ten år efter Shoemaker- Levy 9!  

Ned slag på Jor den af ko me ter og 
as te roi der har også fun det sted i ny-
ere tid og skabt ænd re de be tin gel-
ser for li vet på Jor den. Den mest 
kend te for kla ring på di no sau rer nes 
for svin den er et ned slag for om-
kring 65 mil li oner år si den i det Ca-
rai bi ske Hav.

Mens vi har ret godt check på as-
te roi der ne, som er pænt pla ce ret i 
et bæl te mel lem Mars og Jupiter, er 
det uli ge mere van ske ligt at vide 
no get om ko me ter ne og de res ba-
ner. Astro no mer ne reg ner med, at 
de fle ste kom mer fra en ten Kuiper-
bæltet på den an den side af Plu to 
el ler den så kald te Oort-sky, som 
lig ger end nu læn ge re ude. De er 
me get gam le og in te res san te at stu-
de re, for di de brin ger bud om Sol-
sy ste mets tid lig ste dannelseshisto-
rie.

At gå på kometjagt er en sport for 
ama tør ast ro no mer, og man kan op-
nå ”evig” be røm mel se ved at være 
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Spor i nat ten
HIM MEL RUM: Ko me ter er sto re og smuk ke, men sjæld ne at se. 
Til gen gæld kan vi her i no vem ber glæ de os til min dre, lige så 
fa sci ne ren de stjer ne skud 

I år er det Astro no mi ens  {
År, og der for vil de nordjyske 
ama tør ast ro no mer i 2009 
give NORD JYSKEs læ se re mu
lig hed for et ind blik i de res 
fa sci ne ren de hob by mel lem 
him mel og jord.

Fle re gan ge i lø bet af året  {
vil NAFA skri ve en ar ti kel om, 
hvad der sker på stjer ne him
len. I dag hand ler det om ko
me ter og stjer ne skud.

Man kan læse mere om  {
NAFA på in ter net ad res sen  
www.nafa.dk.
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Ko ME tEn HaLE-Bopp.  
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