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2022.12.12            Dansk kikkert til Kina - et uddrag med særlig dramatik 

 

 
 Figur 3. Erik Høg med Dr. Hu Ningsheng ved Glasmeridiankredsen under besøget i Brorfelde 1981. – Foto Politiken. 

 

 

Figur 4. Dansk kikkert til Kina, Erik Høg med tre kinesiske ingeniører i Brorfelde. – Politiken 14. juni 1989 s.13. 
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Johannes Andersen besøgte i den anledning Kina en uges tid i april 1986 på vegne af Københavns 
Observatorium. Lørdag den 26. april 1986 eksploderede en reaktor på atomkraftværket i Tjernobyl, 
”Jeg husker at det var ret uhyggeligt” skriver hans kone Birgitta Nordström.  

En delegation på tre VIPer, præsidenten for Shaanxi Videnskabernes Selskab og to fra SAO, 
besøgte DK i 1987, herunder Brorfelde, Østervold og NOTen, som stod næsten færdig i Helsingør.  

 
Figur 5. Mørke udsigter. Astronomen i stribet trøje genkendes fra figur 4.  - Dagens tegning i Politiken 15. juni 1989. 

I Brorfelde boede i vekslende tidsrum fire ingeniører fra SAO og NAIF med samme formål indtil 
juni 1989. Xu Xinqi, elektronikingeniør fra NAIF, boede der i henved tre år fra 1986. I 1989 var tre 
ingeniører nogle uger i Brorfelde, se figur 4 og 5. Det var samtidig med de voldsomme begivenheder 
i Beijing. Deres eneste kommentar: ”It is very dangerous”. 

I 1991 besøgte jeg igen Kina, men projektet standsede, da Hipparcos satellitten var blevet en 
succes og derved havde gjort meridiankredse forældet. 

 
Ovenstående er et kort uddrag af min beretning til Brorfelde Observatorium efter et besøg 

derude i september 2022, som gav mig anledning til at skrive om udviklingen af meridiankredse 
siden observatoriets start i 1953 indtil 1996, da hele den videnskabelige stab flyttede til København. 
Beretningen på 6 sider handler både om den meridiankreds, der kom til La Palma, og om den, der 
skulle til Kina:    http://www.astro.ku.dk/~erik/xx/Brorfelde.pdf 

Erik Høg   Om meridiankredse og huse i Brorfelde 
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