
Piratenträff 071012För att få lite bredd har vi här två olika referat, ett från ordföranden och ett från en entusiastisk nybörjare.Samtliga bilder är tagna av Jonas Carlsson, de med astronomiskt motiv är tagna med 300mm objektiv på en oguidad EQ6-montering. Ett Lumicon deepskyflter har använts.

Observationerna är i full gång.
OrdförandenHöstens (första) Piratenträff gick av stapeln Fredagen 12 Oktober och i det längsta var det osäkert om den skulle bli av eftersom vädret var tveksamt. Efter konfererande utanför observatoriet tidigare på kvällen, bestämdes det dock att vi skulle åka ner på "vinst och förlust". Vid kontakt med representanter för Karlskrona Astronomiförening och ASAK-medlemmar i mer avlägsna delar av Skåne, bestämde de sig dock för att det var lite lång väg att åka med så osäkra förutsättningar. Vi varsex personer från Kristianstad som åkte ner till observationsplats Piraten och tre ytterligare anslöt under kvällen.



Området runt γ Cygni.©Jonas CarlssonNär vi kom ner till Piraten vid 18.30-tiden var det fortfarande ganska molnigt men, optimister som vi är, började vi ändå förbereda kvällens observationsträff genom att sätta upp teleskop, förbereda polinställning, dricka kaffe, äta medhavd skaffning, prata och kika upp mot himlen för att försöka avgöra hur kvällen skulle bli. Allt i en gemytlig stämning.Lite senare på kvällen, när polinställningen var klar på de flesta teleskop och vi fortfarande väntade på att stjärnhimlen skulle visa sig annat än genom små luckor i molntäcket, började en del av oss attbli missmodiga men rätt som det var började vi se molnen dra bort och lämna en strålande stjärnhimmel övanför våra observationshungriga ögon.

Andromedagalaxen.©Jonas CarlssonJag vill minnas att tiden nu var ca. 22-22.30 och med den klara stjärnhimlen kom kylan men den bekom oss föga eftersom alla var i full gång med olika objekt och inställningar. Mattias letade för kvällen objekt i närheten av södra horisonten och för min del var det första gången jag fick se Lagun- och Trifidnebulosan. Fina objekt! Synd att de befinner sig så lågt på våra breddgrader. Undertecknad chansade på ett par bilder av objekten men resultatet blev nog mer konstnärligt än lyckat eftersom det dels var en del moln i horisonten och en tjock, uppvärmda luftmassa som fotonerna skulle ta sig igenom.För undertecknads del blev det en del astrofotograferande men endast oguidade exponeringar. Resultat kan beskådas här i artikeln. Jag är efter förhållandena (oguidat, korta exponeringar, objektiv på full öppning) ganska nöjd. Den mörka stjärnhimlen hade dock kunnat ge betydligt bättre bilder om jag fotograferat med längre exponeringar och guidning.



Nordamerikanebulosan.©Jonas CarlssonSammanfattningsvis tycker jag det återigen blev en mycket lyckad kväll vid Piraten trots en tveksambörjan på kvällen. Det hördes många WOW- och ÅJ-rop under kvällen vilket tyder på att många haft fina upplevelser. Det var synd att många som egentligen tänkt att komma, inte vågade chansa på grund av vädret men vi får försöka ordna en ny träff innan året är slut! Kanske på samma plats eller någon annan....Jonas Carlsson
Sett från en newbies horisontHmmm…..var min första reaktion när jag hörde talas om ”Vägastronomi”. Tala om ”contradiction in terms”! Här tjatar alla om att ljus förstör ens seende och alla hatar billyktor. Det är knappt man vågar köra upp till observatoriet med ett ynkligt stearinljus tänt på motorhuven. Och nu kommer deoch vill medvetetet söka upp bilar! Eller i alla fall platser där bilar kan passera. Detta går inte ihop.

Plejaderna.©Jonas Carlsson



Nu har jag inte varit med i den här föreningen särskilt länge, men om det är någonting jag begripit så är det att det alltid lönar sig att hänga på när resten av gänget gör något. Billyktor eller inte. Och liksom de andra gångerna jag hängt med på vinst och förlust så blev jag inte besviken. Tvärtom – det här blev verkligen en upplevelse att minnas.Alla, utom jag och föreningens andra newbie, var synnerligen rutinerade; att packa in i bilarna gick väldigt snabbt och enkelt. Vi som inte varit med sneglade på de andra och lekte följa John. Bilfärden under trevligt prat gick smidigt men vart tog alla de andra vägen undrade vi eftersom vår bil var den första att anlända till platsen för brottet? Det visade sig att alla andra tycker det är roligt att köra långsamma och turistiska vägar längs ålakusten. Vi nybörjare ligger mer åt fart och fläkt och väljer snabba och raka transportsträckor.Parkeringsplatsen Piraten har verkligen en vidunderlig utsikt. En utsikt som blev ännu bättre ju mörkare det blev. Plötsligt såg vi - ja, vad såg vi inte! Andra, mer lämpade, kan lämna fylligare rapporter, men för undertecknad som fortfarande slåss med de vanliga objekten var det fullt tillräckligt att få in Hantelnebulosan, Dubbelstjärnan i Svanes näbb och – nästan - de hemska M81/M82 som av någon underlig anledning inte får plats i mitt teleskop, men väl i min newbie-kollegas. Tack och lov har han svårt att hitta M31, vilket stärker min självkänsla.Nästan lika trevligt som att titta upp är ju att göra besök vid andras teleskop och kikare. Alla var på jakt efter något särskilt och alla var intresserade av att dela med sig av sina upptäckter, idéer och framtida projekt. Och aldrig har väl kaffe och äggsmörgås smakat så bra som vid elvatiden på kvällen!

Kalla men glada.Ännu roligare blev det när vädret plötsligt bestämde sig att ”nu får det vara nog med moln”. Fram trädde så oerhört många fler stjärnor än vad Kristianstads himmel mäktar uppvisa. Det blev nästan lite för mycket för oss nybörjare; jag menar, man har ju fullt upp att orientera sig bland de ljusstarkaste objekten – helt plötsligt får de en massa kollegor som bara rör till bilden.Men vackert var det.



Kvällen därpå tillbringade en del av oss på observatoriet i Kristianstad men nu hade vi ju blivit bortskämda – någon borde verkligen släcka ner Kristianstads ljus så att vi äntligen kan se stjärnhimlen igen. Borde inte det vara något för en miljömedveten kommun att tänka på?Maria Ehrenberg
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