2019 var det mest overskyede og regnfulde år, jeg kan mindes. Mange forevisninger og begivenheder
druknede i skyer, hvilket nedsatte antallet af besøgende, det samme som Aalborg Byråd jo også brugte
som begrundelse for at fratage os vort driftstilskud.
Året bød på en total Måneformørkelse 21 januar - total kl. 4.31. Jeg havde forsøgt at få nogle fra
bestyrelsen med på at arrangere noget observation med egne teleskoper på stien op til
Blegkilde-komplekset, hvor der er en flot panorama udsigt over byen. Jeg havde vurderet, at Månen ville
stå for lavt til at vi kunne få noget ud af det med Urania-kikkerten.
Men det var der ikke nogen, der ville ofre deres nattesøvn på.
Iflg. almanakken suninfo.dk skulle Månen ved totaliteten stå ca. 32 grader over horisonten, og jeg lavede
en foreløbig aftale med DR Tv, at jeg ville tage derop med almindeligt fotoudstyr og middellang tele for
at få Månen over midtbyen, men der var tæt pakket med skyer ved 4-tiden. Så kun den røde Måne i ca.
5 minutter i et lille hul i skyerne, så jeg aflyste det.
Der var igen en Måneformørkelse d. 16. juli kl. ca. 22. Denne gang kun en partiel formørkelse, og den var
allerede på sit højeste, da månen stod op over skovbrynet mod syd.
At månen er orange her på billedet, skyldes dens lave placering og er ganske almindeligt. På det
efterfølgende er farven forsvundet, og Månen druknede kort efter i skyer højere oppe.
Disse billeder er taget med en 1000 mm spejltele uden drev. Rune og Poul havde også teleskoper med.
Så vidt jeg husker, kunne den ikke ses med observatoriets teleskoper.
Den 11.november kl. 13.35 var der Merkur-passage, men på grund af det overskyede vejr og de dårlige
udsigter, havde vi undladt at sende pressemeddelelse, men annoncerede det kun på vores hjemmeside,
at vi havde åbent hus kl. 13-17. Der var også overskyet hele dagen, så jeg havde taget det lidt afslappet
med mødetiden.
Jeg blev dog ringet op ca. 13.10 af Pia Stuckert fra Tv2-Nord, som fortalte, at deres vogn stod ved
observatoriet. Hun og TV-fotografen var blevet lukket ind af Ove og Mogens, og ventede på også at
interviewe mig. Jeg havde taget et spejlreflekskamera med, men havde glemt at tjekke styrken på
batteriet, som viste sig at være fladt, så jeg måtte cykle tilbage fra Østre Allé efter et frisk-opladet, og
skyndte mig derop. Jeg var knap nok kommet op ad trappen før jeg fik mikrofon og filmkamera stukket i
fjæset, og svært besvarlige spørgsmål så som "hvilke følelser sætter en sådan en begivenhed igang hos
dig?"
Helt klart blev det på intet tidspunkt, men ved ca. 14 tiden blev skylaget så tyndt, at vi fik den noget
uldne Merkur at se i ca. 10 minutter - så var det slut. TV fotografen forsøgte at filme det, men kunne
ikke få Merkur skarp. Poul og Rune var der også.
Det blev sendt på TV2Nord kl. 19.30 "Blev der hul til Merkur?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2019 blev også året, hvor vi tog afsked med vores lokale Golfhuset, som havde været vores bibliotek og
bestyrelses-møderum siden år 2000, da Golfhuset blev renoveret. Vi udførte det udmugningsarbejde,
som vi, set i bagklogskabens ulideligt klare lys, burde have udført for mange år siden. Det meste af det
relevante af vores bogsamling blev flyttet her til kælderen, hvor vi har fået en ekstra reol opstillet. En
stor mængde til nærmere vurdering senere hen, blev fragtet til Hans Christensen i Flauenskjold. Svend P.
havde lejet en stor overdækket trailer, og Mogens havde også en trailer med. Det klarede vi allerede
før Jul.
Vi skulle jo oprindeligt have været helt ude af Golfhuset pr. 1. januar, men vi fik januar med og med
hensyn til kælderrummet, havde vi fået frist til og med februar.
Der var store mængder af bøger og tidsskrifter på bl.a. kinesisk, rumænsk og andre eksotiske sprog,
samt gamle astronomiske tabeller, i det overfyldte kælderrum. Ting som vi hidtil har vægret os ved at
kassere. Ramponerede og outdatede instrumenter. Alt dette blev kørt på lossepladsen. Undtagen en
gammel telegrafmodtager-maskine, der har tilhørt Viktor Nielsen.
Men vi fik til gengæld udskilt en del korrespondance og skrivelser forfattet af Luplau Janssen. Svend har
udført et stort arbejde med at scanne dette og mange andre dokumenter, vi har fået tilsendt. Mogens
har registreret alle de bøger, vi har her i kælderen i excel, og kategoriseret dem.
Vi er selvfølgelig ikke helt ude af Golfhuset. Vi har stadig adgang til fællesgangen, så vi bl.a. kan forrette
vores nødtørft, og vi kan benytte mødesalen. Vi skal betale 1000 kr. oven i huslejen på ca. 5600 kr. for
dette. Nøglerne er afskaffet, så vi skal benytte de chip-brikker, vi har fået udleveret til at komme ind.
Det er en pige-spejdertrup, der nu besidder vort tidligere lokale, men vi har dog fået lov, at bevare vort
teknik-skab derinde, hvor vor pc til ildkugle-kamera og vejrstation befinder sig. Især Poul og Svend skal
have stor tak for indretningen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. januar var der instrument- og observationsmøde. Der var selvfølgelig også overskyet, men vi fik
instruktion i brugen af den store 10" schmidt-cassegrain, som vi fik af Svend Hansen.
5. februar Holdt Holger et spændende foredrag "Gravitation og sorte huller", og gav en grundig
introduktion til bl.a. Newtons love, og hvordan ekstremt tunge stjerner kan udvikle sig til sorte huller.
12. marts var vi på besøg hos Kim Lang, Klokkerholm, og så hans store hjemmebyggede observatorium
med 12-tommer computerstyrede spejlteleskop. En af landets mest advancerede amatør-astronomer. Vi
fik kaffe og kage, og Kim fortalte om sine fotoaktiviteter. Men vi fik ikke kigget i teleskopet da der selvfølgelig - var overskyet og regnvejr.
2. april besøgte vi GomSpace A/S - firmaet i Aalborg Øst, der fremstiller satelitter og dele dertil.
25, juni gav vi fra kl. 10-12 forevisning til en flok elever fra "Lille skole festivalen", et idræts- og

musikarrangement, der blev afholdt i den sydvestlige ende af Golfparken. De fik en guided tur af Ove og
mig ad Planetstigen. Hans C. havde sin 5-tommer linsekikkert opstillet udenfor til sol-observation, og der
var forevisning i observatoriet. Men der var også overskyet denne dag. De kom igen til aften i
observatoriet, men den aften var jeg til sommerfrokost i Aalborg Fotoklub.
17. september Medlemsmøde. En gammel kikkert og en endnu ældre opstilling.
Ove og Svend fortalte om det store arbejde, de havde haft med at restaurere den gamle " Kaj
Kjærkikkert" kaldt således, da vi engang fik den for en flaske vin af en mand, der hed Kaj Kjær - ikke at
forveksle med vor tidligere borgmester. Der sidder et objektiv af det fornemme mærke Jäger i
teleskopet, og opstillingen er konstrueret af selveste urmager Jens Olsen og fremstillet af
instrumentmager Cornelius Knudsen.
1. Oktober fik vi besøg af Claus Nissen, der er kinesisk gift og har familie i Kina. Han fortalte om
amatørastronomien i Kina og viste billeder fra de mange store observatorier, de har.
18. Oktober var Holger, Ove og jeg i Blokhus og skulle arrangere stjernekiggeri ved stranden i
anledning af Viset-Jammerbugtens årlige Efterårsfestival. Men når man har en plan må man også have
en plan b. Da der var overskyet - og senere kraftig regn, mødte vi alle op i redningsstationen, hvor der
var bænke til 25-30 personer, samt digital-projektor, og Holger holdt godt og let fatteligt foredrag "Ud i
rummet til stjernerne" - om de umådelige afstande i universet, samt stjernernes udvikling fra de dannes
til de ender som hvide dværge. Og hvordan stjerne-billeder har ændret sig, og vil ændre sig i fremtiden.
Vi havde taget Zeiss 500 mm kikkerten og ækvatorial-opstilling med, så publikum kunne se hvordan et
teleskop følger himmelobjekterne.
5. november Instruktion i brug af astronomiske kikkerter
3. december var vi traditionen tro til Julegløgg og æbleskiver hos Hans og Runa i Flauenskjold.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det lykkedes os at blive anerkendt som en folkeoplysende og dermed tilskudsberettiget forening i marts,
men det udløste desværre ingen midler til vedligeholdelse af kikkert og hæve/sænkegulv iflg. Anders
Kromann, konsulent i Fritidsforvaltningen. Vi står dog fast på, at det er kommunen, der som udlejer
betaler for vedligeholdelse af selve bygningen.
Vi har opsagt vores maskinforsikring - Aalborg kommune overtager det forsikringsmæssige under sin
egen forsikring.
Campingvogns-forsikringen er opsagt - vi sparer derved 1500 kr.
Arbejdsskadeforsikringen er også opsagt, så vi og vore gæster må klare os med vore egne
ulykkes-forsikringer. Men det betyder så også, at vi ikke må engagere udenforstående i vore
arbejdsopgaver.

På vore forevisningsaftener har vi pengekassen stående fremme med et skilt, om at vi tager imod
frivillige bidrag, og Ove har et mobil-nummer med mobile-pay, så besøgende kan bidrage derigennem.
Det har faktisk givet os en del flere penge.
Vi har fået nye medlemmer i 2019:
Martin Jørgensen tidligere medlem, medlem igen.
Esben Ravn
Jesper Nielsen Aalborg (i januar 2020)
2. februar døde vort medlem Ole Riis Jensen

