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Søndag 5. oktober 2014
Referent Knud Erik Sørensen

7 medlemmer deltog i mødet.

Velkomst og orientering
Knud Erik bød velkommen til aftenens møde og gav korte meddelelser om 
• afbud fra formanden og fra Martin.
• ingen har tilbudt at holde foredrag om Messier-objekter i januar,
• ingen har lovet at medbringe kage til novembermødet. 
• generalforsamling i november – dagsorden udsendes snarest.
• kontakt til Michael Lentfer på AGS i Sønderborg for at få adgang til fjernstyring af gymnasiets teleskop. 

Forhåbentlig kan vi afprøve fjernbetjeningen på vores novembermøde.
Der er stadig ikke en foredragsholder på Messier og hans objekter, men Bent Heltborg lovede at medbringe 
kage til novembermødet. Det blev derefter foreslået, at man fra næste sæson selv skulle medbringe kaffe og 
eventuel kage til pausen, så forpligtelsen ikke hænger på nogen. Forslaget mødte kun sympati.

Tema: Min astronomiverden ved Peter Kusk

Interessen
Peter fortalte, at han tænker i astronomibaner døgnet rundt. Det begyndte, da han som orgelbyggger og or-
gelstemmer undertiden besøgte små kirker på mørke steder ude på landet ved aftenstide, hvor himlen ofte 
var et fantastisk skue. Han købte så bogen Fakta om Stjerner v. Luplau Janssen for at få noget at vide om 
stjernehimlen. 

Medlemskab af HAF og kikkertkøb
Efter et besøg i Taurus Observatoriet, hvor Jørgen Schaumann var i observatoriet og Knud Erik havde fore-
drag, meldte han sig ind i Horsens Astronomiske Forening i 1998. Snart efter købte han den første kikkert. 
Efter pensionering i 2008 anskaffede han sig en 8” SC hos Mogens Zachariasen, Nykøbing F. Kort efter køb-
te han en 80 mm Vixen af Schaumann, og senest har han fl ottet sig med en 70 mm ED igen fra Zachariasen, 
men han låner også kikkerter hos Schaumann. Kikkerterne er til visuel brug, men han har dog taget et en-
kelt billede, nemlig af Venuspassagen 6. juni 2012. Peter viste også, hvordan udsigten var derhjemme på 
Ørnstrupvej mod alle fi re verdenshjørner – inklusive et billede af en generende gadelygte.

I værkstedet realiseres ideer
Peter fortalte om, hvordan store problemer ofte har en simpel løsning. En ustabil opstilling blev stabil ved 
hjælp af et 13,8 kg tungt lod. Han viste et billede af sit værksted, hvor hans mange ideer omsættes til prak-
sis. Mange gadgets, som man kan købe, foretrækker Peter selv at lave. Som eksempler viste han bl.a. en 
solsøger, et solfi lter og en holder til en laserpen – nødvendige smådele blev indkøbt billigt hos det kinesi-
ske DealExtreme.
 Til løsning af dugproblemer havde han selv lavet varmelegemer ud fra en idé i Sky&Telescope – blandt 
smådelene indgik 8 stk. 6 Ω resistorer og låget fra en Nescafe beholder. Vi så selvfølgelig også, hvordan tin-
gene var monteret på hans kikkerter, som han havde forsynet med motorstyring, der fi k strøm fra en hjem-
mebygget powerstation, der havde en 54 Ah akkumulator som kerne.
 Peter havde også lavet en slags dughætte til kikkeropstillingen, hvilket forhindrede, at tubus blev våd ud-
vendigt. Hætten var lavet af en tynd, bøjelig fi nerplade. Peter kaldte selv opstillingen lidt komisk – men den 
virker. En HDF plade består af hårdt pressede træfi bre og er så hård, at man kan skære gevind i den. Dette 
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materiale havde Peter brugt til fl ere ting, blandt andet til en ny holder til en kontravægt. Som det sidste i den 
afdeling viste Peter, hvordan han ud fra nogle løftesko købt hos Biltema havde lavet nogle solide fodplader 
til kikkertrefodens ben, som derved kunne stå solidt på alt underlag. Nå, ja, så var der også lige en solcelle-
havelampe, som Peter havde ombygget til at afgive rødt lys, så den anbragt på kikkerten gjorde, at han der-
ude i mørket kunne fi nde den! Karakteristisk for Peters hjemmeproducerede ting er en næsten professionel 
fi nish.

Styring
Til styring af kikkerten bruger Peter en kombination af planetarieprogrammet Starry Night og Celestrons 
SkyQ WiFi. Sidstnævnte består af en adapter, der sættes på kikkerten og styrer dennes goto-enhed, samt et 
program, der afvikles på en smartphone eller en tablet. I programmet er indbygget en meget stor database 
over interessante objekter, som man legende let via programmet får kikkerten fokuseret på. En gammel GPS 
var også monteret på kikkerten, men kun for at vise, hvor mange satellitter, der var forbindelse til.
 Med så meget elektronisk udstyr vil der være ret så mange ledninger, men også dette problem havde Peter 
fokus på og fundet løsninger for.

Fremtidige projekter
Peter sluttede sit fl otte, billedrige foredrag af med at fortælle om kommende projekter. Han nævnte tre: 1) 
Bygning af et fi lterhjul, måske med brug af en CD-spindel, 2) konstruktion af en transportvogn til den tun-
ge powerstation, og så endelig 3) et observatorium, som måske skulle bygges halvejs underjordisk.

Pause
I pausen nød vi Bodils velsmagende æblemuffi ns. Vi diskuterede her lokalemuligheder, når mødestedet ik-
ke længere er Statsskolen. 

Forum
• Vi diskuterede forskellige muligheder, når man var interesseret i en mindre, let transportabel kikkert på 

4-5 tommer. Diskussion var foranlediget af overvejelser, som Bent Heltborg var i gang med. 
• Knud Erik fortalte om ebogen Sfærisk Astronomi. Det er hans bog Astronomi til Alamanakbehov fra 1986, 

som han har konverteret til en ebog i PDF-format, idet han har indscannet, lavet OCR på den gamle tekst, 
lavet helt nye tegninger, revideret teksten og gjort layoutet mere tidssvarende. Han viste eksempler fra 
bogen og demonstrerede, hvordan indholdsfortegnelsen og stikordsregisteret var interaktivt. Bogen stil-
les gratis til rådighed for alle. Et link til fri download fremsendes snart til foreningens medlemmer.

• Knud Erik viste også en artikel fra Weekendavisen 12. september 2014. Artiklens titel var “Vi bor i 
Laniakea”. Artiklen omhandler navngivningen af den superhob, som vores Mælkevej hører til. Vores kos-
miske adresse er nu: Jorden, Solsystemet, Mælkevejen, Den Lokale galaksehob, Virgohoben, Laniakea 
Superhoben.

Næste medlemsmøde
• Næste møde er den 2. november kl. 19:00 med generalforsamling, hvorefter Knud Erik vil fortælle om, 

hvordan man op gennem tiden – undertiden med snedigt apparatur – har forsøgt at måle lysets hastighed.


