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Sæsonens første mælkevej
lyste nattehimlen op - se
billedet her

Jakob Arthur Andersen tog onsdag nat et billede af Mælkevejen nær Maglebrænde på Nordfalster Foto: Jakob
Arthur Andersen, Meelse, Falster

Onsdag nat fangede astro-fotograf Jakob Arthur Andersen
sæsonens første mælkevej på nattehimlen. Se det
imponerende billede af den lysende galakse her.
JOURNALIST

ANNA-SOPHIE CHRISTENSEN

Onsdag kunne man se sæsonens første mælkevej på himlen, og hvis man er astro-fotograf,
der brænder for at tage billeder af nattehimlens motiver, som Jakob Arthur Andersen er, lader
man ikke sådan en chance passere forbi.

Jeg tog ud for at tage det her billede, fordi jeg lever og
ånder for at vise nattehimlen.
JAKOB ARTHUR ANDERSEN, ASTRO-FOTOGRAF, FALSTER
- Jeg tog ud for at tage det her billede, fordi jeg lever og ånder for at vise nattehimlen i
forskellige situationer, fortæller han.
Selvom man i teorien kan se Mælkevejen hele året rundt, er der to gange om året
ekstraordinært gode forudsætninger for at se det imponerende lysfænomen strække sig over
nattehimlen. Og det er noget, der kan få astro-fotografen fra Falster til at starte bilen og køre
afsted i de sene nattetimer.

LÆS OGSÅ
Observatorium bygger sheltere med stjerneudsigt
Da Mælkevejen står på forskellige måder i løbet af året, skal man planlægge lidt, hvis man
gerne vil se eller fotografere galaksen med de bedste forudsætninger.
- De mest gunstige perioder at opleve Mælkevejen herhjemme i Danmark er fra august til
september og så igen fra marts til april måned. Man kan dog se den hele året, hvis man ved,
hvad man skal kigge efter, siger Jakob Arthur Andersen.

Intet overladt til tilfældighederne
Når man kigger på det imponerende billede af Mælkevejen og den arbejdende mejetærske,
kunne man umiddelbart tro, at Jakob Andersen har været utrolig heldig med at finde sit motiv,
da han onsdag nat kørte ud for at fange himmelfænomenet.
Artiklen fortsætter under billedet.

Mælkevejen lyser over en mejetærsker nær Maglebrænde på Nordfalster Foto: Jakob Arthur Andersen, Meelse,
Falster

Men her har intet været overladt til tilfældighederne ifølge astro-fotografen selv.
- Jeg var specifikt ude og lede efter en mejetærsker, så det var helt bevidst. Om eftermiddagen
havde jeg været ude og snakke med nogle af landmændene, for at høre om de skulle tærske
om aftenen. Men det var ikke rigtig lykkedes mig at finde nogen, forklarer han.

Jeg kunne høre en mejetærsker bag et bakkedrag, og
så drønede jeg derhen
JAKOB ARTHUR ANDERSEN, ASTRO-FOTOGRAF, FALSTER
Jakob Andersen tog dog chancen, startede bilen og kørte afsted på jagt efter det ønskede
motiv. Efter at have kørt rundt og kigget på de forskellige marker var der pludselig bid.
- Jeg kunne høre en mejetærsker bag et bakkedrag, og så drønede jeg derhen. Det var så
mejetærskeren på billedet, der var ude og køre, fortæller astro-fotografen.

De bedste steder at opleve Mælkevejen

Mælkevejen er specielt tydelig på nattehimlen i disse måneder, ligegyldigt hvor i landet du bor.
Men Jakob Andersen fremhæver, at der er nogle steder, hvor Mælkevejen vil være specielt
smuk, hvis man gerne selv vil ud og opleve det betagende lysfænomen.

LÆS OGSÅ
Hobbyastronomer står op midt om natten for at opleve universet helt tæt
på
- Falster er jo rigtig dejlig mørk, og det er en forudsætning for, at man kan se Mælkevejen. Et af
de bedste steder er selvfølgelig på Møn ved Dark Sky Park, men lige såvel her på Falster hvor
der er så mørkt, forklarer astro-fotografen.
Hvis man ikke kan sætte tiden af til at køre til Møn eller Falster, har Jakob Andersen et godt
råd, man kan følge, hvis man gerne vil være sikker på at få den bedst mulige oplevelse af
Mælkevejen.

Som minimum skal man bevæge sig 10-20 kilometer
ud fra den nærmeste større by, for ellers er der alt for
meget lysforurening til at man kan se den
JAKOB ARTHUR ANDERSEN, ASTRO-FOTOGRAF, FALSTER
- Som minimum skal man bevæge sig 10-20 kilometer ud fra den nærmeste større by, for
ellers er der alt for meget lysforurening til, at man kan se den, råder Jakob Andersen.

Det tekniske
Jakob Andersen har taget billeder af nattehimlen i mange år og har derfor stor erfaring med
opstilling af komposition, avanceret udstyr og tekniske færdigheder.
Skulle man ønske at gøre ham kunsten efter, eller er man blot interesseret i, hvordan det
bemærkelsesværdige billede er taget, fortæller han her, hvordan han fik billedet af
lysfænomenet i hus.
- Når en mejetærsker kommer kørende forbi med så meget lys på, kan det ikke lade sig gøre at
tage billeder af stjernerne. Så jeg brugte noget, der hedder en startracker. Det er en simpel
motor, der gør, at kameraet roterer med samme hastighed som himlen i forhold til jorden.
Derefter tager jeg en række eksponeringer af himlen for så at få hele Mælkevejen med,
forklarer astrofotografen.

LÆS OGSÅ
Sker først igen i 2032 – se det sjældne fænomen på himlen her
I alt har Jakob Andersen taget 10 billeder af Mælkevejen, som han efterfølgende har sat
sammen til et samlet billede. Til sidst er billederne af Mælkevejen og billedet af den kørende
mejetærsker sat sammen til det endelige billede, som man kan se i artiklen.
Hvis man vil have de helt tekniske detaljer med, kan det fortælles, at lukketiden på billedet
med mejetærskeren er 0,2 sekunder, og på billederne af himlen er der eksponeret for 120
sekunder per gang, hvilket betyder, at der kommer mere lys ind i linsen, så stjernerne står
tydeligere frem.

Når Jakob Andersen ikke fotograferer nattehimlen, arbejder han som faglærer på
uddannelsesinstitutionen Celf i Nykøbing Falster.
Man kan læse mere om astro-fotografen fra Falster her.
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