
Haf-møde, 1. marts, 2014. 

Referent: Eigil Pedersen 

9 var mødt frem til mødet. 

Formanden bød velkommen til mødet og gav straks ordet til Jørgen Schaumann. 

Jørgen fortalte om sin tur til Greenwich-observatoriet i 1995,  illustreret med lysbilleder.  

Observatoriet ligger i Greenwich Park og blev bygget i 1675, på befaling af kong Charles 2. Formålet 

med observatoriet var at hjælpe med bedre navigation til havs, som var et stort problem dengang. 

Den oprindelige bygning, der står der endnu, er tegnet af Sir Christopher Wren. Bygningen indeholder 

bl.a. ”the Octagon Room” , hvor der de første år efter observatoriets tilblivelse blev observeret ud af 

de åbne vinduer. På taget af bygningen findes endnu tidskuglen, der hver dag kl. 13.00 bliver udløst 

fra sin plads øverst på en mast. 

I dag er observatoriet indrettet til museum.  Den videnskabelige del blev flyttet til Herstmonceux 

Castle i Sydengland i 1950’erne. Der findes endvidere et planetarium på observatoriets grund. Et 

spændende sted at besøge med mange historiske instrumenter  og hjemsted for nul-meridianen. 

Jørn sluttede af med at vise nogle billeder,  ”Cutty Sark” og forskellige bygninger og seværdigheder i 

London, samt Lord Cricket Ground. 

Peter Kudsk viste lysbilleder fra Apollo 11-ekspeditionen. Der var det særlige ved disse billeder, at de 

ikke, eller kun i ringe omfang, har været offentliggjort. Peter viste endvidere computer-præsentation 

af stjernestørrelser, fra Solen til den størst kendte stjerne. Ganske imponerende og tankevækkende. 

Efter pausen redegjorde Eigil om turen til Ole Rømer observatoriet den 30. maj. Vi skal være deroppe 

kl. 10.30. Efter besøget kører vi til Tivoli Friheden og spiser i Restaurant Friheden. Endelig tilmelding 

ved mødet i april. 

Jan fortalte, at pengene til planetstiens vedligehold er nu overført til HAF på en speciel konto 

oprettet til formålet. Erik Schreiber fortalte, at der har været vist interesse for Planetsti Horsens fra 

flere steder i landet. Det bliver spændende at se, om det udmønter sig i nye planetstier. 

På mødet bød vi velkommen til Søren Damgaard Laursen, som måske vil være medlem af foreningen.      

   

 

 


