
HAF-møde den 4. september 2016.

Formanden bød velkommen til mødet, der som det første i efteråret var lavet som 
åbent hus. Foruden de fremmødte 11 medlemmer dukkede der efterhånden 8 
interesserede gæster op.

Flere af medlemmerne havde medbragt teleskoper og andet udstyr. Dette blev 
gennemgået et efter et. Stort set alle kikkerttyper var repræsenteret. Desværre var 
vejret ikke med os, så vi kunne ikke prøve instrumenterne på himlen.

Efter gennemgangen fortalte Peter Schrøder om en tur til Prag, hvor han havde besøgt
Týn-kirken og set Tycho Brahe's grav. Herefter gik turen til Stefanik observatoriet, 
der er højt beliggende i Prags centrum. Heldigvis er der en togbane derop.

Observatoriet er opkaldt efter Vilan R. Stefanik (1880-1919), der var beskæftiget som
soldat, pilot og diplomat. Han læste til astronom og var i øvrigt med til at oprette den 
Tjekkoslovakiske republik. Han oprettede et observatorium på Haitti. Desværre døde 
han ved et flystyrt i 1919, kun 39 år gammel.

Observatoriet har tre kupler. Den østlige er åben en gang imellem. Her findes et 
Maksutov-teleskop med et spejl på 37 cm. Den vestlige er normalt ikke tilgængelig 
for publikum, den indeholder et 16” teleskop fra Meade. Den midterste indeholder 
observatoriets pragtstykke, en doppelt astrograf bygget af Zeiss. Den blev brugt i 
begyndelsen af 1900-tallet af Baron König i Wien, til kortlægning af månen og 
forskellige former for himmelfotografi. Da König døde i 1929 blev kikkerten købt og 
overført til det nyopførte observatorium, den blev herefter kaldt König-teleskopet.

Observatoriet er kendetegnet ved at have meget åbent for pubikum hele året. I 
åbningstiden er der altid personale tilrådighed for de besøgende. Man kan oven i 
købet selv få lov til at betjene König-teleskopet, hvis man har lyst til det. På 
observatoriet er der en udstilling med bl.a. meteoritter og mineraler.

Et interessant foredrag af Peter, som altid er en fornøjelse at lytte til.

Herefter orienterede formanden om årets program. Vi skal have fundet ud af, hvorhen
den årlige udflugt skal gå, eller om vi skal lave noget andet i stedet. Men ellers ser det
foreløbige program således ud:

2. oktober: Peter Kudsk om sit nye observatorium.
6. november: Generalforsamling, Jan om Merkur.
4. december: Julemøde.
8. januar: Jørgen om den aktuelle stjernehimmel.
5. februar: Martin om kvinder i astronomi. 



Jan orienterede om de sidste nyheder vdr. fremtiden for Naturcenter Skovgården. Der 
er dannet en forening af de implicerede parter: Hobbyforeningen Skovgården. Man 
vil forsøge at indgå en aftale med kommunen om gratis at benytte lokaliteterne mod 
selv at sørge for at sætte bygningen i stand. Der er søgt om 60.000 kr. til renovering. 
Der ventes nu på, hvad kommunen beslutter sig til.

Den 14. september kl. 20.00-21.15 afholder Moesgards Museum et arrangement: 
”Stjerner på Taget”. Der er udsendt særskilt meddelelse herom.

Der er ”Nørdmesse” på Horsens Bibliotek den 1. oktober, HAF deltager med en 
stand.

I 2017 håber vi at få vandreudstillingen ”Danmark i Rummet” til Horsens.

I løbet af mødet blev der afholdt kaffepause, hvor Jan serverede velsmagende kage i 
rigelige mængder. Kageordning for kommende møder:                                                  

2. oktober: Søren.  6. november: Eigil.  4.december: Gregor.  8. januar: Peter S.  
5.februar: Martin.

Foreningen har fået internetadgang til en pris af 50 kr. om måneden.

Et godt møde og en god indledning til sæsonen havde nået sin afslutning.

   


