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POLARIS  utges av
STOCKHOLMS AMATÖRASTRONOMISKa KLU33
i samarbete med
DJURSHOLMS ASTRONOMISKA KLUBB

Redaktörs |Ma t s  Lundblad, Student backen 21A-717,
gS-115 40 Stockholm, (.Tfn 08-636137?

Eftertryck utan t i l låtelse förbjudet .

Anmälan om medlemskap ti l l  stockhclmsklubbe.i sker  endas ,
genom att insätta årsavgiften 5 kr på  klubbens postgiro ,
nr 70 87  05  (sthlmn Amatörastr .  Klubb, S tockholm) .

Tryckningen av Polaris nr 13 blev av olika skäl fo rd rö /d ,
vilket beklagas. Polaris nr 14 skrevs och trycktes l i c  -
emot under loppet av ca ett dygn. ' Detta var dock en ?n. t -
elsk specialutgåva för kongressdeltagarna i Malmö V- *aA; 4
Den dyrare tryckmetoden medgav e j ,  att Polaris nr 14 h,
de distribueras till klubbmedlemmarna. Detta nummer ‘.nna-
höll två artiklar: Stockholmsklubben resp.  Astronond. i .itu-
nattsolens land.

INNEHÅLL;

2 .  D A K
3 .  Solförmörkelsen 1973 (The  guu ecl ipse in 1973,
7 .  Kartor för förmörkelsen (Maps for t he  ecl ipse)

11. Intervjuer med amatörer (Talks  with amateurs)
14. Astronomikurs (Lectures  in a s t r . )
15»  Liten kalender (As t r .  calender)
16.

Tidningen THE SCANDINAVIAN AMATEUR ASTRONOMER har hittills
utkommet med två rummer, det senaste är på 40 tät skrivna
sidor. Mycket bra. Innehåller bl.  a .  observat? cnsråd och
-resultat. Individuell prenumeration kostar 6 Skr (4m7år )
Betalas avgiften mnom en vecka på klubbens pos tg i ro  eller
på första höstmötet ombesörjer vi bf.tslninger till Danmark.
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1973 ÅBS bTORa TOTAL&. SOLFÖRMÖEKELSE , MED MAXIMUM T A JBRIET

Ar 1973 inträffar- tre solförmörkelosr, varav två är ring-
formiga (' 4 jan i bl. a. Argentina och. 24 dec i bl.a
amerika, Mauretanien och Algeriet). Mittemellan aens*. ling-
forniga förmörkelser inträffar en total solförmorkclf e,
den 30 juni. En rad faktorer medverkar ti.Ll o.tt denna sol-
förmörkelse får ovanligt lång varaktighet. Förutom n,j.
månen befinner sig nästan exakt .d..tt emellan so i en och -cr-
den kl 11.35 denna dag (Alla här angivna tider är Ef<, efc-
meridtid), är månen nära sitt porigeum, dvs dsu.s av o tand
till jorden är nära minimum. Avståndet månen ti 11 skuggans
träffpunkt på jorden blir ännu mindre, eftersom medelav-
ståndet månen - jorden skall minskas med upp vill nästan
hela jordradien. Vid Algeriets allra sydligaste grens står
solen + månen som högst under förmörxcelsen, 85° över hori-
sonten, varför förmörkelsen varar längst här, eftersom
månens skenbara diameter och därvid skuggan är som störst
här.
Med ovanstående resonemang inser mah, att verkligt långa
totala solförmörkelser endast kan inträffa mellan väni-
kretsarna. Eftersom maximum inträffar i sydligaste
riet torde detta vara den enda långa solförmörkelsen,
som inträffar så pass relativt nära Sverige på ca ICO ar.
Till pluskontot för förmörkelsen skall läggas, att den
vid sitt maximum drar fram över landområden- där utsikter-
na för klart väder är mycket stora.

Den totala förmörkelsen börjar i Guiana (norra Syctoeri 1 )
strax före kl 10 (E.T.) med en varaktighet, på minst i'1 !?;',
fortsätter över Atlanten och träffar Afrika längs nästan
hela norra hälften av Mauretaniens kust (mellan 13,6 och
20,8 grader nordlig bredd). Totala fasens varaktighet .
vid kusten är 6; ‘U5°. Skuggan drar in i Mali <-ch konm.ei in
i Algeriet ungefär där vägen ner till Gao 1 Mali pas e evr?
gränsen. Förmörkelsens längsta varaktighet, 7 K04‘> , inträffar
i Algeriet mycket nära treriks gräns en till Mali och i lger. ’
Därefter fortsätter förmörkelsen till bl. a. Niger, Tch<id,
Sudan och Kenya. Norr om Nairobi varar förmörkelsen näs-
tan 5 minuter, vid kusten strax söder om ekvatorn c a  41
minut. Totaliteten slutar i Indiska Oceanen, cirka 15°
öster om Madagaskars nordspets.



Dex pt r della del on av solfcr mörkelsen den 30 3 uni 1973 kan
iakttager. från bl. a» Brasilien, östra Kuta, sydligaste Eng-
land, Tyskland söder om Frankfurt, Bulgarien, Saudi- -arabi en,
södra Indi, sa och Oayion samt hela Afrika utom Sydafrika.
I S nerigs står givetvis solen (1'ögt) Över horisonten under
hela ?ö T. sörkelsen, men månen passerar ”under” solen.

Sn översikte kart a och två detalj kartor (skala 1:6 milj)
över Afrikas västkust och området Algeriet/Mali/Niger finns
i Polaris . Skuggans mittpunkt vid olika klockslag är mar-
kerad med ringar på kartorna 9 totalitetstiden är angiven.
Observera att tiden med längsta varaktigheten, 7 m O3,9 s in-
träffar praktiskt taget, exakt vid treriksgränsen Algeriet/
Mali/ niger. Eftersom förmörkelsens varaktighet i angivna
punkter t..v» härom är 0,1 s längre än i motsv. punkter t.ho
inträffar maximum något t. v. om gränsen. Inom detta om-
råde är dock skillnaden i varaktighet mellan olika platser
mycket liten. I Mauretanien däremot vinner man ca 5 sek
per 100 km förflyttning österut.

EXPEDITIONER TILL AFRIKA 1973

.Resoi' till solförmörkelsen planeras från föreningar över
hela jorden. Det populäraste resmålet är Mauretanien, dit
bl. a. schweisiska sällskapet och engelska BBG planerar- att
åka. Utsikterna till mulet väder lär här vara obefintliga.
Inom Sverige ämnar 'Tycho Brahe-sällskapet flyga till Mau-
retarien via en vanlig en-veckas-tur till Kanarieöarna.
Priset lär bli under 1500 kr, men deltagarantalet måste
pga flygnlanskupacitet (64 platser) eventuellt begränsas.
Preliminär anmälan snarast. Från Stockholm ämnar Djurs-
holms Astronomiska Klubb företa en liknande resa men på
två veckor., Priset beräknas totalt till 1600-1800 ler.

Själv planerar jag, evt. tillsammans med amatörer från
Göteborg, en resa landvägen till sydligaste Algeriet eller
Mauretaniei... Reser man landvägen över Europa kommer man
t/r till sydligaste Spanien för c a  600 kr och till Sicilien
för drygt 500 kr inkl 14 dagars fria tågresor i Italien.
(Priset för tågresa blii- billigare än SJ:s angivna, efter-
som detta grundar sig på dyra priser längs sträckan i Sve-
rige och Danmark och ej utnyttjar olika länders rabatter).
Fan skulle alltså i så fall kombinera solförmörkelseresan
med semesterresa i Frankrike-Spanien eller Italian.



Resvägen inom Europa bör ej orsaka prohlen ocn kan före-

taget- individuellt. Nedan följer vägbeskilvning fcr de
två huvudalt ernaiA ven;
Italien-Älgeriet . Till Tunis kommer nan med färja frår.
Palermo eller från Gagliaré/Marsala (varannan vecka). Tåg
går till Töuggourt i Algeriet. Med. bil kan man utan Ce-
re färdas till Ghardaia och El Goléa (strax norr om mitten
av Algeriet). Till Tamanrasset i södra Algeriet måste
man, om man åker egen bil, uppfylla vissa krav på for-
donsutrustning mm samt erhålla 24 timmars tillståndsbevis ♦
För vägen Tamanrasset till In Gueazam vid Niger -gra isen
gäller hårdare restriktioner. Fordon måste färeas i kon-
voj om minst två fordon och trafik nattetid är 1 erbjuden.
Tiden 1 juni till 15 september avrådes från varje försök
att genomkorsa Sshartxsrrådet pga hetta och ofta förekomr un-
de sandstormar.
Regelbunden busstrafik går från Ghardaia till Tamanrasset
i södra Algeriet. Avgång från Ghardaia den 1 och 15 varje
månad. Tamanrasset har bl. a. motell och biluthyrnings -
firma. Orten har 2000 ir- vanare oclv ligger på 1500 n«,t srs
höjd nära 3000 meter höga berg. Klimatet är dock c ?. ;cc-r<..~
rat och i omgivningarna finns oaser och trädgårdar. Ij-
folkningen utgörs huvudsakligen av ”blå män" , • ståtliga ge-
stalter insvepta i ljusblå eller vita klädnader. Häll .13 1-
ningar och tusentals klippmålningar finns i södra Algeriet
För ca 10 000 år sedan var inte större delen av Algeriet,
öken utan genomkorsades av floder med omgivande vidstre.ckt
växtlighet. Hoggar-bergen, som omger Tamanrasset, sägs
likna ett månlandskap.
För att komma landvägen till förmörkelsestråkets mict mås-
te man passera gränsen till Niger (eller Mali) ca 100 km.

Spant en-Maur etaniep . Till Gibraltarsund/Malaga Kommer man
t. ex. med tåg eller direktbuss från Stockholm lör ca 600 kr.
Marocko har järnväg till Marrakech. Pessutom finns flu
bussbolgg med moderna bussar. Priset är ca 4 kr/100 kir .
Efter Marocko måste man passera Spanska Sahara (fåge? vä-
gen ca 800 km) för att kustvägen komma till Ma.uretans.en.

Efterforskningar om färdvägar och väderutsikter pågår.

Fördelen med en resa landvägen är, att man "på köpet"
får se ett flertal främmande länder. Priset blir troli-
gen ej högre än motsv. flygresor. Fet skall, inom t Aren-



tas, påpekas, att jag har en. viss erfarenhet av dylika re-
sor. I samband med Bologna-kongr essen 1969 reste jag bl »a.
till Sardinien och Tunisien. Våren 1970 reste jag i ol.a.
Luxembourg, Island, ”hela” USA, Kanada och Mexico (Puebla
vc 3. 19 i de breddgraden) till ett lägre pris än såväl den
scbwe-Uiska expeditionen som den svenska, vilka båda åkte
till Perry, Florida, via New York» (Endast rese-kostn.
räknade . ) Dessutom såg jag hela förmörkelsen, medan ingen
L grupperna ens såg solen partiellt förmörkad.

Jag är -tacdcsam, om alla intresserade av en resa landvägen
till solförmörkelsen, helst snarast, tar kontakt med mig.
Det vore en fördel, om så många anmälde sig, att t .ex. en
buss kan hyras ( i Afrika) .•> I så fall Dör kostnaden för he-
la resan bli låg. Under alla omständigheter torde en skif-
tan.de ort givande resa med minnen för hela livet kunna ut-
lovas. Jag beklagar, att ej alla aspekter på en evt. resa
ännu studerats. Jag har dock två kamrater på KTH, som åkt
oil genom hela Afrika till Kenya.

EUMMARI IN ENGIJ.SR

A journey by train and bus or car to southern Algeria and
?.bt 60 miles into Niger or Mali or to Mauritania via Marocko
and Spanish Sahara in order to see the total sun eclipse
in June 30, 1973, is discussed. The travel to Gibraltar /
Tunis may be individual, wherefore the journey will be sui-
table for everyone (with normal condition) in all Europe.
-Tie pries will not be higher than that of an aeroplane trip
and the participants will get seeing much of geographic
(etc.) jaterest. If interested, or if you have any point
of view, please write to me. Flights to Gran Canaria and
MavritcnJa ere planned by “Tycho Brahe" (Malmö/Copenhagen)
( 1 week, abt & 300 ) end Djursholms Astr. Club (Stockholm)
( 2 weeks, act & 350 )•

Mats Lundblad
Studentbacken 214-71?
S-115 40 Stockholm
(Tfn 08 - 636187)
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SB -1VSR MED ONDA OGH OKÄNDA AMATÖRASTKONQMER

Ur.dor IV ‘'A-kongress en i Malmö passade jag på att ställa
ett antal,. frågor till några av deltagarna. Samtliga fick
svara pä dessa, fyra frågor:

] . vilket är det mest intressanta astronomiska fenomen Ni
nar sett?

2o Vid. vilken ålder blev Ni intresserad av astronomi?
3. Vilken magnitud har den svagaste stjärna Ni har sett

och hur stort teleskop använde Ni?
4» Hur -många totala solförmörkelser har Ni sett och hur

många har ni "misslyckats med"?

FAUSTO ANGEnETTI, ITALIEN reste tillsammans med fyra andra
.J.11PX i en Lil från Kom. För att vara italienare var han
ovanligt lång. Hör är hans svar:
1, Vet inte riktigt. Andromedagalaxen är intressant.
2. lag tia z intresserad under mitt tolvte levnadsår.
3; Har sett 12: te magnituden, men inte med eget teleskop.

■Själv har jag en 3 "  refraktor, men' jag bor ju i Rom,
där himlen oftast är dålig, varför jag bara når unge-
fär 9 S de magnituden. Jag har i alla fall sett Neptunus.

4_. Hor inte sett någon total solförmörkelse, men har sett
två partiella, därav 1961 års förmörkelse (som var to-
:al inte långt därifrån jag bor). Såg Merkuriuspassa-
gen för ett par år sedan från ett cbservatorium i Rom.

Fausto A-ngeletti studerar nu fysik och astrofysik vid Roms
universitet .

KEN uHlJ-A'ON, KANADA är en av IUAA;s sekreterare. Han bor
i Hamilton (nära Toronto och Niagarafallen) och koser att
stå scr värd för 1975 års IUAA~kongress i sin hemstad.
Har berättar, att det finns mycket sevärt i trakterna, t.
ex. Kanadrs största teleskop (225 cm) i Toronto, planeta-
rium med 25 n kupol och 34 teleskop i Hamilton, lej oni ar-
mar samt gmua fort. Han uppskattar- kostnaderna för delta-
gande i nästa IUAA~kongress till 500 kr (logi, mat och ut-
flykter).
(- De intressantaste fenomen Ken har sett är två TLPss
(transient lunar phenomena), ett i Mare Gricium, ett vid
Arebosthenes.
r>. Atta år. Har nästa ax- varit intresserad i 25 år.

3- Vet inte riktigt.



fa Har gjort jJtyra (4) solförmörkelse-eupedi tioner. Såsom
framgick av ett föredrag på kongressen misslyckades
samtliga. Dessa förmörkelser inträffade år 1954, 1963 ,
1970 och 1972. Tänker åka till. Afrika -73 men värt ar
sig mulet väder.

A KELLOMAKI, FINLAND bor numera i Joensuu i östra Finland.
Aktiv amatör, var med i Stockholm 1971.
1. Tyckte det var intressant att s e  SS Gygni ändra ljus-

styrka under loppet av en natt. På kvällen var dess
ljusstyrka 11,7. Den ljusnade ständigt under natten
och var frampå morgonen av magn 9,7.

2. Före skolåldern. Kanske 6 år.
3. Har sett 13, 8 m , möjligen svagare, med eget 6'*’ tfj eskop.
4. Ingen total, men partie?J.a, varav 2 nästan totala (1945

och 1954)? klart väder.
Tycker att kongressen varit mycket välorganiserad med t-.cx.
snabb, stencilerad information. Intressant att få tala med
andra amatörer från fjärran länder. Stort nöje att hörn
Patrick Moores vänliga ord om skandinaviskt samjtrbetv 7
amatörastronomi.

CARL-ERIG MOIS, SVERIGE, lär ha varit kongressens yngst t.
deltagare. Han är känd genom intervju i tidningen Arbuto,
Blev medlem i MARS en månad innan kongressen, mer. har va-
rmt intresserad av astronomi sedan 9-årsåldern, är r.u 11.
Favorit boken är Astronomi för amatörer. Såg k Iförmör-
kelsen 10 juli 1972 från Malmö (partiell dir, 33/t>) trct
moln på himlen strax innan förmörkelsen.

PATRICK MOORE, ENGLAND behöver knappast någon presentation.
Stor .personlighet. Hans första agerande på kongressen \ i ’
att med stora kliv förflytta sig till talarstolen, bestämu
fösa undan mikroionen och säga: I hate microphones* Hcu-
hördes bättre utan mikrofon än flertalet andra utaa cijuu-
fon.
1. TLP år 1965. Har sett TLP:s förut, men detta var .törsta

riktigt säkra observationen, bekräftad av ett flertal
andra observatörer. --- Nej förresten, säger han, stryk
det här, det här med TLP förstår inte alla. Skriv i
stället att Venusockultationen av F.sgulus år 1958, elder
var det -59, är det intressantaste jag set c. Det är
ett sällsynt fenomen, det är många sek? er mellan sådana



händelser. Gjorde korrekt "timing" av händel&f.n mitt
■på dagen.
2» Sex ar. Mamma var alltid intresserad av asti'oncmio lion

lever -ännu.
3» Har sett ungefär .18 ; de magnituden med 33* cefi'ukto'T. i

Meudon. Har själv en 15g—tummar e, men Loppas få
större teleskop.

4. Har försökt se tre totala solföxmör.kelser och lycka is
alla gånger. Sverige 195*+, Jugoslavien 2.961 ocu .’i bi-
rien 1968. Kommer troligen att vara BBCis koiameutatox
under 1973 års förmörkelse i Mauritanien.

Patrick Moore säger, att han vill, att jag nänne?.' att han
uppskattar den "very very good" organisationen av kongres-
sen och är mycket tacksam gentemot bl. a. Malmö stad t kommun).
Han bor nu i sydligaste England näre Isle of kfght. Vax*
föreståndare för planetari&t i Armagh, Nordirland, även
1965-68. Avgick då och har sedan dess ej varit där.. Me-
dan vi går ner till hamnen på Ven hållar han med om ätt Öar
är intressanta. Ven är vackert, säger han, men Isle of
Wight är mer kullig.

ROBERT A NAEF bör ej heller behöva presentation. Ha i sv r -
rar för den mycket bra kalendern "Der Sternenhimmel" , 4-o.n
snart utkommer för 33 • de året. Har som amatör under arer •;
lopp sett oerhört många astronomiska fenomen. Bor i 3CHUZXZ.

1. Har varit amatör i nästan 50 år, säger hen ,  och börjar
rabbla upp mängder av fenomen han sett;
Fyra totala solförmörkélser (se redan,). -Plej ad-ockulta-
tion 19 mars 1962, observerade 20 ockul cat:?, oner .möer
mycket kort tidrymd. Observationen skeda e med 30 cu
reflektorn i Urania Sternwarte, Zurich. — Totala mån-
förmörkelser. — Komet Bennett observerad från ect flyg-
plan från Nevi fork. — Ax ead-RoJ and 1957. — Ljusa bori-
der. — Simultan meteor observation med annan observabir.
Avstånd ca 200 km. — Eldkula för ca fem år sedan.
Uppskattningsvis av -10 m . OlJ.ka färger, gx-Ön, se c an
gul och blå. — Merkuriuspas säger 1953 och ,1970.

2. Från 12-13 år s-åldern.
3. Cirka 13 magnitudes..
4. Har sett fyra totala solförmörkelser, varav två verkligt

bra. De två andra stördes av moln, men kunde ses.
Sverige 1954, Kanarieöarna 1959, Europa 1962., sau+. en
förmörkelse 1966. Var i Florida 1970 men mulet.



L AIGLTOVSKI, POLLN är en av redaktörerna till tidningen
Uranin, som utkommer en gång i månaden.
1. Jas '  ä r .  bara teoretiker, främst inom celest  mekani.r x och

räimar ut b l ,a  o småplanet- och satelliöbanor. Arbetar
ned numeriska aspekter på treKropparsproblemet.

ä«  Blev imresserad 1954-, da en total solförmörkelse kunue
sei' i Polai.

A. i’.ar csra sett 1954 å s totala solförmörkelse.
i er. f r mhål 1 ar, att vi är välkomna till Polen, t . ex  o i sam-
band men Kopernikus- jubileet nästa år. Tre platser i Polen
är särskilt* förknippade med Kopernikus s Frombork, där han.
föddes, samt Torun och Krakdw med observatorier.

Mats Lundblad

Soi.ie amateurs are asked some questions about 1. phenomenaes
they have seen, 2 .  the age, at whi<eh they got interested in
astronomy, 3c the faintest star they have seen and 4» hove
many total sun eclipses they have seen. Unlucky is Mr
Chilton, who has tried to see four eclipses and failed in
all. of them.

44 Merkurius västl elong 21°
‘Io 14 Vesta. 20 ' s. om / Tau
0 20 30*45 F u 1 1 m å n e Oxen 33 z 17

21 December-Ursider maximum
0 27 21.27 Ha lvmåne  Jungfrun

ML

KVÄLLSKUPB I ASTRONOMI
Mn kurs motsvarande 1 betyg i astronomi (20 poäng) hål 1 r
pa tisdagar kl 19-22 fom. den 5 sep 1972 på Hagagatan 25A
rum 317. Föreläsare är under hösten Ahlin, Bystedt osh
nandqvist. Intresserade är välkomna. Inget hindrar att
man börjar kursen trots några missade föreläsningar i bör-
jar.. Den pågår tom. våren 1973.

ML



LXTEN KALENDER OKI - DS1 » 1972
OKI
M 2
M 2
F 6
L 7
S 8 18

Sai-.Tnus rör sig i retro graa led
Vesta 30 z norr cir 11 Ori (4 ,  6ra )
Titan östl elong
Nymåne
Giacobinider meteors värm mumm. K} 18 kor-

0 11
lo 12
F 13
S 15
M 16
L 21
S 22.

0 .34

21.22
13.55
18.10

14-25

sar jorden xomet Giacobini-Zirners
Evt många stjärnfall, .
Al golmin
Uranus i konjunktion
Algolmin
Ha lvmåne  Skytten
Algolmir.
Orionider m.<odmum
F u 1 1 m å n e Våd iren 33 '16 '

banula>- t

M 23
Ti 24
S 29
Ti 31
NOV
To 2.
S 5
M 6
0 8
Ti 14
F 17
Ti 21

13

05.41
mor g

23.05

6.01
morg
0.07

Månen närmast jorden
Vesta 12 ' norr om 11 Ori
Ha lvmåne  Kräftan
i-iars. 12 ' norr om Uranus

Algolmin0 0Merkurius öst l  elong 23 Ej gynnsam.
N y m å n e
Evt meteors  värm från Cas/Cep
Ha lvmåne  Vattumannen
Leoniderna. Maximum.
Fu l lmåne  Oxen. Kl 01 är månen när-

M. 27
M 27
Ti 28
0 29
To 30
DEG
Ti 5
0 6
F 8
F 8
L 9
a 13
o 13

18.45
18.25

02.31

mast jorden, diameter 33 ' 31
Neptunus i konjunktion
Ha lvmåne  Lejonet
Algolmin
Vesca 1° 18 '  s om A-ldebaran
Vesta i opposition . Magn 6 ,6

Nymåne
Japetus västl elong
Vetsa 17' s om 71 Tau <4,6m )
Titan östl  elong
Saturnus i opposition
Algolmin
GEMINIDER Maximum

-



4 en ä. ang» 1972 observerade vi ett praktfullt
a.o risken tied början ca 23»3O» Norrakene;; bcr«
ja.de med svage sken, i väster f och ■”‘ar som star-
kaat vid midnatt då det sträckte sig 10? grader
frln n.orru horisonten» Det överglänste ibland stjärn-
orna - ci.a» karlavagnen. Vid 1 -tiden syntes en
fr-.trC'k. norrskenskrona i Svanen» Svaga antydningar
till i'i i draperi syntes också»

Martin o» Peter Bohm

D&n 1 2  -tug. genomförde vi en meteorräkning från
Selaön i Mälaren» Observationen ägde rum kl. 23. 30-
Q0*?0 oxb- gav en frekvens av 1 39 meteorer/ timmen»
Antal ■oersaider var ca 126» 1 eldkula observerades»

Martin o» Peter Bohm

SIONia; PLAHET UPPTÄCKT ( ? )  (A Tenth Planet?)

L Brady, Lawrence Livermore Laboratory, har på grund-
val av störningar- på Halleys komets bana räknat ut ban-
elementen för en tionde planet. Avståndet till solen
beräknas till nästan 10 000 milj km och omloppstiden
till 464 år» Banplanet lutar 60° gentemot övriga pla-
neter och rörelsen är retrograd. Massan är tre gånger
Saturnus massa. Planeten lär befinna sig i Cassiopeia.
Tyvärr är Cassippeia så stjärnrikt, att visuell upp-
täckt försvåras.

ML

METtOBPÄKNING
hatten 12~13_ augusti observerade jag från landet kl
22»ll-24»00 UT 109 meteorer, varav 95 perseider. Per-
seidfrckvensen var- 52 / timme.
SUMMAIS s 52 Perseids/hour seen from the country.

ML






