
HAF- sommerudflugt, 11.juni 2016.

Dette års udflugt gik til Martin Jensens observatorium i Silkeborg. 

Martin syntes, at det var en god ide at vi startede med en gang kaffe og rundstykker, 
så vi mødtes kl. 10 hos Martin og Cecilie og hyggede os i hinandens selskab en times 
tid. Formanden overrakte værtsparret en kurv med ”godter” som tak for deres 
gæstfrihed.
 
Herefter var det tid til at kikke nærmere på observatoriet og instrumentbestanden. 
Bagerst i carporten stod en avanceret 18” dobsonian af mærket ”Obsession 
Telescopes”. Teleskopet kan udstyres med videokamera, så en større forsamling kan 
iagttage objekterne samtidig. Konceptet kaldes Open Air Planetarium og det var 
meningen at der skulle anskaffes flere teleskoper med tilsvarende udstyr til brug for 
foreningerene rundt om i landet i forbindelse med ”Astronomiens År” i 2009, men så 
vidt vides er dette teleskop det eneste, der har været i brug til formålet. Teleskopet 
tilhører Midtjysk Astronmiforening.

I Martins arbejdesværelse var der en større samling kikkerter, nogle var Martins egne,
mens andre tilhørte astronomiforeningen, bl. a. et par solkikkerter.

Observatoriet i haven var imponerende godt og eftertænksomt bygget. På en 
azimuthal opstilling med GOTO var monteret et 12” ACF-teleskop fra meade samt en
110 mm refraktor. Martin har i et foredrag tidligere på året fortalt i detaljer om 
opførelsen af observatoriet. Observatoriet, der inclusive instrumenter har kostet ca. 
135.00 kr., er opført med god hjælp af lokale håndværkere. Der skal lyde en varmt tak
for den store gæstfrihed fra værtsparret. Det var et  meget hyggeligt og interessant 
besøg.

Herefter fortsatte selskabet til spisning i ”Aqua” et andet sted i Silkeborg. Under 
spisningen fortalte Jan om bestræbelserne for at gøre den gamle hovedbygning på 
Naturcenter Skovgård brugbar til at holde møder igen. Der skulle være gode 
muligheder for, at vi snart igen kan holde møder i ”vores gamle lokale”. Jan sluttede 
af med at ønske god sommer. Efter middagen tog vi afsked med hinanden og vi gik 
hver for sig rundt og iagttog dyrene i parken. En interessant og hyggelig dag var slut.
  

  


