
Mannen Myten LegendenLördagen den 15 mars engagerades en del vårt glada gäng i en konsert. Det gällde konserten "Tillbaka Till Vintergatan" på Kristianstads konserthus. Medverkade gjorde självaste Kapten Zoom eller Anders Linder som han egentligen heter. Anders karaktär Kapten Zoom är i det närmaste legendarisk. Alla vet eller känner till Kapten Zoom.

Kapten Zoom inspekterar ett teleskop.©Tobias ÖmanTack vare temat på konserten så fick vi i ASAK medverka med en enkel utställning i anslutning till det publika utrymmet. En enkel tävling arrangerades och den blev flitigt besvarad. Utställningen väckte stort intresse då vi ställde ut och visade lite olika optiska instrument. Bl.a. en fältkikare modell större och ett 8” Schmidt Cassegrain teleskop och ett solteleskop samt en mindre hemmabyggd refraktor. Vi fick även placera ett 10” dobsonteleskop på scenen. Till och med Kapten Zoom var framme och inspekterade vår utrustning. Senare på eftermiddagen klarnade det upp så att månen blev synlig. Då bar vi ut teleskopen och förevisade månen till mångas stora intresse. När konserten var slut skickades Urban Eriksson (astronom på Högskolan i Kristianstad tillika medlem i



föreningen) upp på scen med en stjärnkarta till Kapten Zoom så att han säkert hittar hem igen efter besöket på jorden.

Visning av månen.©Tobias ÖmanFör föreningens skull kunde inte detta tillfälle vara bättre! Närmare sexhundra personer besökte konsertens två föreställningar och efter Urbans fantastiska reklaminsats från scenen så var det ingen hejd på alla som ville lösa vår tävling, titta på våra teleskop och allmänt prata. Just så här skalldet vara! Flera aktiviteter som samverkar och en mängd nyfikna människor. En mycket bra övning inför Astronomiåret 2009! Inom kort kommer vi att anordna visningar för dem som vann vår tävling.Naturligtvis skulle vi ha Kapten Zooms autograf, och han behöll pennan. Men det är kanske inte löntatt berätta, vem skulle tro en om man säger att Kapten Zoom tagit min penna.Tobias Öman och Maria Ehrenberg
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