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Vi s s t e  Ni att förmörkelsevariabeln SJLurigae är  e t t
system med. en l jusstark "blå s t järna ( 7 ggr större
än so l en )  och  en svagare röd. s t järna ( 200 ggr s törre
än so l en ) .  De kre tsar  omkring varandra på 2 ,7  å r .
Den röda förmörkar den blå under 40 dygn, och  om
en förmörkelse pågår just nu d rö je r  det 1200  å r
innan den kan observeras här på jorden.
Över 400 förmörkelser färdas just  nu genom universum
mot o s s ,  Dessa "nyheter",  är inte prec is  färska.

Omslagsbil d-Cz jtl i detta höstnummer, före-

stäl ler  kupolbyggnaden t i l l  Hale- t e l e skop  et ' e t  t" av
världens största opt iska t e l e skop .  Det ä r  en ref lektor
med 5 m spegel och  beläget på 1700. m hö jd  på Palomar
Mountain i Kalifornien,  norr om San Diego USA.
Instrumentet är uppkallat e f t e r  astronomen George
Ellery Ha le ,  ©n av de drivande krafterna bakom Mount-
Wil son-o bservatori et  .
År  1928  anslogs 6 mi l j one r  för reflektorns konstruktion,
och 1934  kunde man gjuta det cirkelrunda blocket av
pyrexglas.  Skivan, som vägde 20 ton ,  fick svalna i 8
månader och  transporterades på en specie l l  flakvagn
långsamtoch under poliseskort  i slask och dimma upp-
för berget Palomar.
Innan hade skivan s l ipats  av optiker  från California
Institute o f  Technology. Inräknat avbrottet under kr iget
tog  det mödosamma arbetet med s l ipningen i deras verksiad
omkring 11 år .  Över 5 ton glas avlägsnades av 30 ton
slipmedel innan al l t  var k lar t .
En nypa aluminium, bara et t  uns vapori serad me ta l l ,
räcker att göra skivans 200 000 cm yta snegel blank.
Te le skope t ,  som väerer 530  ton ( spegelns  vikt 14 ,5  ton )
blev färdigt den 3 okt 1947 ,  och  det riktades i n  mot
st järnorna för  förs ta  gången i december 1947»
Det var en Dr Anderson som b lev  den lyckl ige som förste
observatör .
På den o t ro l iga  frågan om han kunde se något gav han
det lakoniska svaret : M Ja, st järnor " .



Astronomiska Sällskapet Pleiaderna
ASTRONOMISKA SÄLLSKAPET PLEIADERNA är en idee l l  förening som
är  öppen  för  a l l a  som ä r  in t resserade  av astronomi.
Vi har möten och  andra sammankomster,  och  ibland besöker  vi
Stockholms Observator ium i Sa l t s jöbaden .
Vi ta r  emot observa t ionsrapnor te r  av våra medlemmar som publi-
ceras i vår t idskr i f t  ASP-NYTT.
Denna t idskrif t  utkommer 12  gånger om å re t ,  och  innehå l le r  l ä s -
värda ar t iklar ,  nyheter,  almanacka mm.
Medlemskap för  1977  kostar  15kr .

Ast ronomiska  Säl lskapet  P le iaderna
c/o Sch i ld t
S t i emcronas  väg 12
161 53  BROMMA

83 32 12  - 4

Adressen ä r :

Vårt pos tg i ronr :

Johan Sch i ld t .  S t i emcronas  väg 12 .  16153  Bromma.

Anders Borg.  Timrågatan 120 .  162  23  Väl l ingby.

Magnus Näslund,  Snoi lskyväg 32 .  112 54 S tockholm,
te l  08 - 55  60 39

Anders La r s son .  Duvnäsgatan 14 .  116 34 Stockholm,
t e l  08 - 43  22 09

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Informat ions-
sekre terare

Di s t r ibutör

Ledare •
Observat ions-
sek t ionen

Folke Tersman.  Timrågatan 122 .  162  23  Väl l ingby,
t e l  08  - 89 43  89

Jonatan Linds t röm.  Kråkuddsvägen 12 .  183  51 Täby.
§8- 756 32 44

ASP-NYTT.
Utges  av Astronomiska Säl l skapet  pleiaderna.
Redaktion och  ansvarig utgivare Jörgen Pe t e r s son .
Biträdande redaktion Anders Borg och Johan Sch i ld t .

Redakt ionens ad re s s :  ASP-NYTT
c/o Jörgen Pe t e r s son
Engel brektsvä gen 7B, 7 t r .
175  31 JÄRFÄLLA.

Telefon:  Jörgen Pe te r s son  0758  - 12443
Anders Borg 08  - 38 45  98
Johan Schildt 08 - 37  16  05

Vi emot se r  med tacksamhet ar t ik lar  och  andra bidrag t i l l  t idning-
en ,  och  ef ter t ryck av ASP-NYTT ’ s  eget mater ia l  t i l l å t e s ,  under
förutsät tning att kä l l an  anges med fu l l s tänd ig  adress .
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astronomisk ALMANACKA
Här fö l j e r  några intressanta händelser  för månaden november :

Dag. K l . Anmärkningar.

1 05 Jupi ter  5 grader norr om månen.
3 12 Satumus 0 ,8  gr norr om Regulus,

14 Mars 7 gr norr om månen.
20 Venus 4 gr norr om Spica .

4 16 Uranus i konj  med so l en .
5 18 Satumus 5 gr norr om månen.

10 00 Venus 0 ,1  gr norr om månen. Ockultation.
11 07 Nymåne.
13 00 Neptunus 3 gr söder om månen.
15 19 Merkurius 3 gr norr om Antares.
20 08 Merkurius 4 gr söder om Neptunus.

10 Venus 0 ,9  gr norr om Uranus.
23 05 Ceres i konj  med solen.
25 18 Fullmåne.
28 08 Jupiter 5 gr norr om månen.

J. Petersson.

OBSERVATIONSSEKTIONEN har ordet .

För månaden november har nedanstående objekt  valts för
studier ,  och vi ber a l la  som gör observationer att vara
bussiga att sända dessa  t i l l  m ig  e l l e r  t idningen.

Jupi ter ,  som rör  s i g  mel lan  6h 26m +22 gr från
den 1 nov, och 6h 17m +23 gr den 30 no v.
M 45 e l l e r  som bekant Pleiadema. En vacker
öppen hop i Oxen.
M 42 ,  Orionneb. Uppgång i ös te r  ca kl
20 .  30 i mit ten av månaden.
Nebulosan ligger i Or ions  svärd och  be-
lyst av mycket unga heta  s t järnor  av O-typ.
Algo l ,  den kända förmörkelsevariabeln be-
lägen 3h 3,0m +40® 39 ' .  Per iod  2 ,867  d.
Magn 2 ,  2 -3 ,5 .
7® Andromedae, en mycket vacker dubbel st  jär-
na, på Ih  59,0m 41° 51» Magn 3 & 5»
Posit ionsvinkeln ä r  62 ,4°och  distansen 10 ,  3 V .
Leoni  derna kommer mel lan  den 14-19 nov.
Ca 20 st i t im .  Radiant lOh 8m +22°
Vid midnatt någon gång sker skådespelet
vid horisonten nere i ö s t e r .

Fl anet :

Stjärnhop s

Nebulösa :

Variabel :

Dubbel st  järna :

Meteorsvärm s

Jonatan Lindström.

Fotometrisk profil av Satumus
ringsystem.

(Ur Atlas o f  the P lane ts ,
Albert de Visscher ,
Brussels )

©
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. ASTRONOMISK
BLAIVDIVIIVG AV änders borg

61 CYGNI
61 Cygni
+5»5 och
61 Cygni
ljusår från jorden
under en period av 720 år

är en dubbelstjärna med två komponenter på magnituderna
+6.3. Detta är i och för sig ingenting märkvärdigt, men
är en av de närmaste stjärnorna, med ett avstånd av 11,1

De två stjärnorna i systemet rör sig runt,
Beräkningar utförda av A I Deutsch och

0 IT Orlova, vid Pulkova-observatoriet , visar, enligt Deutsch & Orlova,
att 61 Cygni skulle ha tre, hittills osedda, följeslagare, med
perioder på 6, 7 och 12 år, samt massor på 6 ,  7 respektive 11 gånger
Jupiters.

DEMENTI
I ASTRONOMISK BLANDNING-, ASP-NYTT nummer 4 -77 skrev jag att
Schmidtteleskopet vid Kvisatbergs observatorium skulle flyttas
till vulkantoppen Caldera de Taburiente på ön la Palma i ögruppen
Kanarieöarna. Detta visade sig vara, som professor Åke Wallenquist
i Uppsala har påpekat, en överdrift. Visserligen finns planer på
en flyttning, men en undersökning pågår och den beräknas inte vara
färdig förrän om 4 -5 år. Det som främst skall kontrolleras är hur
teleskopets montering fungerar vid den lägre polhöjden, samt hur
klimatet påverkar teleskopet som helhet. Även om undersökningen
talar till förmån för en flyttning är det inte säkert att den blir
av, eftersom den i så fall kommer att bli mycket kostsam.

FEBER ?
En lastbilschaufför i Rio de Janeiro påstår sig ha varit fånge
i ett flygande tefat. Som bevis anför han att han numera har en
kroppstemperatur på +42 C. (OBSJ Varmt J)

JIPPO
I den nya serie & pyssel-tidningen "JIPPO" erbjuds läsarna i
septembernumret (nr 3) att bygga ett eget litet teleskop, en
"30 gångers förstorande st järnkikare" . Teleskopet byggs med
hjälp av tre plastlinser (i objektiv + 2 okularlinser) , sikte,
stativ, okularhållare och ob jektivhållare i svart plast, samt
tuben i svart papp. Eftersom Eder red. är en nyfiken person inköpte
han omedelbart ett nummer för det facila priset av 8.95 kronor
och byggde teleskopet. Väl färdig med konstruktionen kunde jag
konstatera att man faktiskt såg bladen i björken 20 m från mitt
fönster i 30 ggr förstoring och med hygglig skärpa. P g a vädrets
makter har jag inte kunnat testa "st järnkikaren" astronomiskt.
Det bör dock sägas att detta lilla teleskop inte kan eller får
bli någon ersättning för ett ordentligt instrument eller en fältkikare,
som, till skillnad mot detta teleskop, kan bli en ordentlig inkörs-
port till amatörastronomin för den unge intresserade. Dock kan
"st järnkikaren" stimulera ett hittills inte väckt intresse och på
så sätt gagna amatörastronomin. I tidningen finns för övrigt 10
sidor som behandlar astronomi i allmänhet. Tyvärr vimlar artiklarna
av små felaktigheter, men initiativet är bra.
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ASTRONOMI SK
BLANDNING av änders borg

OBAFGKMRNS
ASTRONOMISK BLANBNINGs serie med OBAFGKMRNS-ramsor tycks vara

I3F**

mycket populär, I det här numret har Bertil och Vera Näslund,
samt Borås AstronomiSällskap bidragit med roliga ramsor, Borst
några av f ’the Näslund" 's ramsor:
Oerhört Berest Amerikan Fifflar Gärna, Klättrar Minsann Rymdvägen
Några Sjömil «
Om Blandad Astronomi Får Göras Krånglig, Måste Redaktören Noga
Syna •
Ovan Bifrost Anders Finner Galaxer, Kometer, Månar , Raket steg,
Nebulosor, Solar.
Obetydligt Begagnat Amatörteleskop Faller Genom Kalkeltaket
Medan Refraktorn Nästan Stjälper,
Objudna Brittiska Astronomer Får Ge Kamraterna Månbiljett Redan
Nästa Sommar,
Oregerligt Bakslugt ASP-folk Glor Konstigt Medan Redaktören Nästan
Sover.
Oturligt Bakslag, Andra Fågelskådare Går Kobent Medan Rymdintresserade
Nebulosaf antaster Spatserar.
Oj, Bara Alla Fjärrstyrda Galaxer Kantrar Mindre Regelbundet Nästa
Säsong.
Otömda Burkar Används För Gloende Kometsökare Med Radianten Närmast
Sökaren.
Sedan tar vi tre stycken av Boråsarnas ramsor. Först en rent astronomisk
och sedan två "pressmeddelanden", vars sanningshalt kan betvivlas:
Oorsakade Brinnande Atmosfär Förökad Gravitation, Kunde Meteorerna

Ramla Ned Snabbare.
Onödigt Bedriva Astronomisk Forskning] Galaxer Kan Man Redan Nu Se.
Observerande Borås-Astronomer Fixar Gynnsammare Klimat; Molnen
Respekterar Nya Stadgar]
Därefter två snuttar som behandlar Astronomisk Blandningsredaktörens
nuvarande något prekära situation:
Om Borgs Anders Fått Göra Kortare Militärtjänst Riktigt Nära
Stockholm#
Om Borg Aldrig Får Ge Kommando Måste Rekiyterna Nästan Sparkas.
...och till sist "pärlan" bland Boråsarnas OBAFGKMRNS : ar  :
Onekligen Borde Alla Flyende Galaxer Kastas Mot Rymdens Naturliga Slut.

Om Kungliga Slottet görs om till en konservfabrik kan man få
sill via Kungen]
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VaSTRONOMISK
BLANDNING av ANDERS BORG

HM - . _

® 77 ’ KOMET !
Natten mellan den J:e och 4:de september i år upptäckte den amerikanske
amatörastronomen Merlin Kohler ett diffust objekt av cirka 10:nde
magnituden i stjärnbilden Corona Borealis (Norra kronan). Efter att
ytterligare en kväll ha observerat objektet (då hade det rört sig
|°) rapporterade han sin upptäckt till hick observatoriet . Sedan
dess har banberäkningar (och magnituddito) gjorts, men p g a de
fåtaliga observationerna är de lite osäkra och man får vara beredd
på att den riktiga banan kan komma att avvika från den beräknade
med cirka 1 • Nedanstående data gäller tills vidare:

1977-10-04 I6 33 m +18°00: M +8.7
1977-10-14 17 07 m +12°40' M +8.2
1977-10-24 17 h 47 m +05°40' M +7,9

Observera mera kometer!

SPUTNIK
Ben 4:  de oktober 1957 inleddes rymdåldern. Sovjetunionen skickade
upp den första konstgjorda Satelliten, Sputnik (ryska: följeslagare,
lärdkamrat), en liten Satellit, som vägde 84 kg och hade en diamter på
58 cm* Bet enda betydande instrument Sputniken hade med sig var en
kraftig radiosändare, som sände ut sina små pip över jorden. Ben
ryska rymdsatsningen haussades upp enormt och spekulationer om
"hemliga bränslen" och "ny teknik" kom i omlopp-. Trots detta var
det i själva verket bara ett knippe på 4 motorer som lyfte hela
raketen. Konstruktör av Sputnik var den ryske vetenskapsmannen
Sergej Korolov, vars namn hemlighölls tills hans död. först i
slutet av januari 1958 lyckas amerikanarna få upp sin första
satellit, Explorer 1.

M 170 ?
Under den militärtjänstgöring som jag just nu genomgår konfronteras
man alltför ofta med de obskyra och oastronomiska tidskrifter
EIB Aktuellt och lektyr. I ett nummer av en av dessa tidningar
(jag kommer inte ihåg vilken) försökte man sig på astronomi.
Nedanstående bild föreställer enligt tidningen "Messier 170"
Böm själva. Kanske tillhör även Ni den oupplysta massa som trodde
att Messiers katalog över diffusa objekt endast innehöll 109
dylika !



Saturnus. 2

I ring A finns också Enckes delning, men den är mer

en förtunning bland partiklarna än en riktig delning.

Ring B, som ligger innanför Cassinis delning, är

26000 km bred.

Den är den ljusstarkaste av alla ringarna, och reflekt-

ionsförmågan är större än Saturnus.

Ring 0 däremot , är så ljussvag att den inte upp-

täcktes förrän 1850 av Bond i Amerika.

Det är inte svårt alls att observera planetskivan

genom den 18000 km breda Florringen som ring C ock-

så kallas, svårare är det att se själva ringen.

I oktober 1969 fotograferade Pierre Guerin på Pic

du Midi observatör iet en mycket svag ring mellan

ring C och Saturnus ekvator, som blev döpt till D-

r ingen.

Saturnus har tio månar, av vilka bara en är större

än vår måne.

Det är Titan, 5000 km i diameter.

Kylan på Titan har gjort att den kan hålla kvar en

atmosfär bestående av metan, fastän flykthastigheten

bara är 2,8 km/sek.

Amerikanska astronomer har också upptäckt att atmos-

fären innehåller molekylärt väte.

Tätheten är ungefär en tiondel av Jordens atmosfär.

Eftersom Titans magnitud är 8,5, kan man lätt se

den i en fältkikare, som mest 5,5 bågminuter från

Saturnus.

Tvåhundrafemtio tusen km längre bort från planeten

än Titan går Hyperion i sin bana.

Utanför Hyperion finns Iapetus, som är ganska märk-

värdig, eftersom dess ljusstyrka är 5 gånger större

vid västlig elongation än vid östlig.

Troligen är Iapetus ena sida mycket mörkare än den

andra.

Längst ut i Saturnus satellitsystem finns lilla

■Phoebe, bara kOO km i diameter.

Mycket tyder på att Phoebe är en infångad asteroid,



4.

bl. a. är banan rätt excentrisk (0,16) och månen rör

sig i retrograd riktning.

Dessutom lutar banan 150° mot Saturnus ekvatorsplan.

Än så länge har ingen rymdsond nått fram till

Saturnus, men Pioneer 11 som för några år sedan for

förbi Jupiter, kommer i slutet av 1979 passera mellan

Saturnus och dess ringar.

Vidare sändes Voyager 2 och 1 upp den 20/8 och 1/9
• oi ar.

Voyager 1 kommer efter att ha passerat Jupiter våren

1979 nå fram till Saturnus hösten 1980, där den inte

bara ska undersöka planeten utan också några av mån-

arna, Titan kommer den så nära som 4000 km.

Omkring 9 månader senare kommer Voyager 2 liksom

1:an svepa förbi ringplaneten, mot nya äventyr i de

yttre delarna av vårt solsystem.

Jonatan Lindström

Saturnus inre byggnad.

Ringarna

A. Diam 278 000 km.
Starkt lysande.
Enckes delning
mindre än Gass. del.

B. Diam 28 000 km.
Hög reflektionsför-
måga.

C. Diam 18 500 km.
Florringen eller
dunkla ringen.
12Ö00 km fr.Sat.yta.
Genomskinlig.

Cassinis delning
syns mellan A och B.
Upptäckt 1675.
3000 km bred.

Enligt en hypotes av W. de Marcus innehåller Saturnus 63 vikts-
procent väte. Förmodligen finns inte någon markerad övergång
mellan det övre gasskiktet (2) och en fast inre kärna (1), som
består av väte i mettaliskt tillstånd under 50 miljoner atmos-
färers tryck. Det kunde också finnas helium i olika koncentra-
tioner in mot centrum. „
Saturnus densitet (täthet) är i medeltal lägre än vattnets, 0,7 g/cm.

RED.
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I ASP-nytt nr 7 skrev jag lite om hur solens framtid

troligen kommer att gestalta sig. I det här numret tänker jag berät-

ta lite om de vita dvärgarnas egenskaper.

Förutsättningen för att en stjärna skall sluta som en

vit dvärg är att dess massa är ca 1,3 solmassor eller mindre. Om mas-

san är större kommer stjärnan att utvecklas till en neutronstjärna

eller kanske till ett svart hål.

De vita dvärgarna

gen och de kan i H-R-diagrammet

befinna sig ned till tio mag-

nituder under de huvudserie-

stjärnor som har samma färg

(och därför också sai>ima tempera-

tur). Deras radier är omkring

10 000 km, vilket medför att

densiteten är mycket hög, i
£

genomsnitt 10 g/cnr (1 ton

per kubikcentimeter). De mest

kompakta dvärgarna kan ha densiteter på upp till 10° g/cnr (100 ton

per kubikcentimeter). En tändsticksask med materia från en vit dvärg
8 3

(fig. 2:1) med densiteten 10 g/cnr väger sålunda ca 2 q00 ton (jfr

en vanlig personbil, som väger lite mer än ett (1) ton).

Alla vita dvärgar är inte vita. Wolf 1 89, t. ex., är

en stjärna vars färgindex (skillnaden mellan den fotografiska och den

visuella magnituden) motsvarar en stjärna av spektralklass K i huvud-

serien (K-stjärnor är orangeröda).

De vita dvärgarna har täta atmosfärer och breda absorp-

tionslinjer i sina spektra. En annan viktig ”egenskap” är att de inte

följer den s.k. mass-luminositetsrelationen.

Förtydligande : I del 1 (Något om VITA DVÄRGAR 1), rad 12 - 13 står det

att solen lämnar huvudserién efter tio miljarder år. Med detta menas tio

miljarder år efter det att den anslöt sig till huvudserien, vilket var

för ca fem miljarder år sedan. (Förf, anm.)

NÄS
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Här följer riu en något senkommen redogörelse från SUAA-kongressen 1977,

skriven av det ökända f örf attarparet NÄSBOR. Årets kongress ägde rum i
/

vårt södra broderland (Danmark) ocb därför var det nödvändigt att företa

en resa med Statens Järnvägar. Vid tågets avgång hade Anders Larsson,

Toomas Jurisoo, Folke Tersman och NÄSBOR samlats nå tåget. Den resterande

resenären, Mats Carlsson (MCN = Mjölkcentralen (Arla?)) fick våra hjärtan

att inta en position som assisterande halsmandel, genom att inte dyka upp

förrän tåget hade startat. Under de 12 1/2 tummar som resan varade fördes

många intressanta diskussioner om astronomi och husf man dricker äppel-

juice. Första anhalt var Göteborg där vi betraktade en läckande vatten-

ledning, köpte film och älsade på hos Björn Hedvall (som inte var .'.a).

Därefter följde en båtresa med tillhörande aktiviteter (ätning), varefter

vi anlände till Fredrikshavn. Detta följdes av en tågresa tillsammans med

några C H OH-överförfriskade GAIS/IFK Göteborg-fantaster innan vi kom

fram till resans mål, Aalborg.

Med hjälp av våra sponsorer kunde vi ta in på stans bästa

hotell, Hotel Hvide Hus (med två badrum per rum).

Efter en natts givande sömn började sökandet efter föda.

P.g.a. hotellets tresiffriga frukostpriser var vi tvungna att inta vår

frukost på annat håll (järnvägsstationens restaurang) (God juice!) Efter

en stunds krånglande med danskan fick vi till slut vår mat. När den var

förpassad till sin rätta omgivning började allvaret: var fanns kongress-

lokalen? (who knows?) Efter en trekvart svandring anlände vi till skolan

där kongressen skulle hållas. När vi efter mycket möda hade klättrat över

ett staket hittade vi en skylt som det stod SUDS på, och vi antog att det

var den danska benämningen på SUAA. Vi stormade i pilarnas riktning och

kom in i ett rum fyllt av stirrande människor. Efter en minut upptäckte

vi att vi inte kände ‘gen några andra, varför det var lägligt att avlägsna

sig, med påföljande skrattsalvor (OBS! Skrattsalvorna var danska och där-

för svåra att översätta). Senare visade det sig att vi hade hamnat på ett

ultrakommunistiskt möte. Till sist hittade vi rätt kongresslokal och vi

gjorde, tio minuter försenade, en ny stormning. Där inne höll Aalborgs

damorkester på att stämma sina trumpeter - trodde vi. I själva verket på-

gick konserten för fullt sedan tio minuter. Därefter fick vi lyssna på en

stunds fin körsång.

Efter detta började kongressen på allvar med att lektor

Louis Hjarvard berättade om sitt "lille planetarium". Tyvärr fick vi ingen

- 10



möjlighet att se "det lille planetarium" i aktion, utan istället fick

vi lyssna på nästa lektor, H J Fogh Olesen, som talade om "det oderne

observatorium". Efter en paus och en "faelles-frokost" (mycket luguber

måltid!) startade sekti on smötena. Först i talärstolen var vår trogne

årsboksköpare, allas vår Arne Lindengard, som representerade Deep-. Sky-

sektionen. Till ny sektionsledare valdes Mats Carlsson (Arla?). Sedan

meteor sektionen avhållit sitt möte höll variabel sektionen, under led-

ning av Gunnar Rynefors, sitt, som vanligt välbesökta, möte (Även han

köpte "Astronomisk Årsbok 1976") , Under Optik och teleskopbygge-sek-

tionens möte visade Ivar Hamberg dia-bilder och gav intressanta tips

till hembyggare. De två återstående sektionernas möten, solsektionen

och astrof otosektionen, leddes av Carl-Magnus Göransson respektive

Robert Malmström. Under astrof otosektionens möte gjorde AS P-me dlemmarna

tappra försök att ,terrori sera sektionsledaren med fotoblixtar (detta

för att vi kommit med på åtskilliga fotografier som Robert tagit. Blixt-

rar bäst som blixtrar mest.). I övrigt var astrof otosektionens möte

kanske det mest intressanta.

Dagen avslutades med en superb middag, med massor av mat

i flera omgångar. Amatörastronomerna åt sig proppmätta och dessutom ut-

bringades en skål för kongressens yngste delta are, ASP:s Folke Terr ar.

Med hjälp av Kent Dtrand och andra ASP-medlemmar hölls stämningen hög

under hela kvällen. Innan vi lämnade matsalen, sent på kvällen, fick

Folk* skaka hand med den nyanlände Richard West, kongressens huvudtalare.

Sist på kvällen samlades Anders Larsson, Kent Strand, Toomas JUrisoo samt

NÄSBOR för att fukta sina dammiga ( ! ) strupar med ett glas Champagne

(utan överdrifter). Nattens sista stora händelse var när Folke gjorde ett

fler’ al tappra försök att fotografera sig själv i spegeln med blixt (allt

för mörker seendet ! ) .

Nästa morgon (17 mars) gick vi upp i den arla (Mjölkcen-

tralen = Mats Carlsson?) morgonstund och begav oss åter till järnvägs-

restaurangen. Till kongresslokalen anlände vi faktiskt i tid (stjärntid)

för att närvara vid SUAA:s årsmöte. Olyckligtvis kom vi vid den tid-

punkten när justeringsmän skulle väljas, varför vi tilldrog oss allas

blickar/röster.

Årsmötet kom fram till följande sammansättning av SUAA:s

styrelse:



Ordförande Aarre Kellomäki, Finland

Sekreterare Toomas Jurisoo, Sverige

Kassör Per Anderberg, Sverige

Redaktör Claes Bernes, Sverige

Övriga ledamöter Mats Carlsson, Sverige

Roger Eriksson, Sverige

Thorbj/rn L/vik, Norge

Erik Mollerup, Danmark

Klaus Ronne, Danmark

Carl-Magnus Stolt, Sverige

Matti Suhonen, Finland

Revisorer Carl-Magnus Göransson, Sverige

Mikael Nyquist, Sverige

Kontaktmän för ScanAm Erik Mollerup, Danmark

Ragnar Kalleberg, Norge

Sekti on sl e dar e

Astrofoto Robert Malmström, Sverige

Deep Sky Mats Carlsson, Sverige

Kometer Karl-Gustav Andersson, Sverige

Meteorer Håkan Andreasson, Sverige

Optik & Teleskopbygge Ivar Hamberg, Sverige

Solen Karin Nilsson, Sverige

Variabla Stjärnor Gunnar Ryne pors, Sverige

Efter årsmötet var ena ' alvan av undertecknade (EOF,

grundämne nr 5) inne i ett annat rum för en separat diskussion till-

sammans med gräddan av Sveriges amatörastronomer. Efter två timmars

diskussion om kongressdeltagarna skulle inkvarteras på hotell eller

i tält, avlägsnade sig BOR från diskussionen. Under tiden hade NÄS

lyssnat till Per Darnells intressanta föredrag om "måneokkultationer".

Därefter intogs en typisk ASP-måltid, bullar! Under pausen diskuterade

vi också vår årsbok med Richard West, som även fick ett dedikerat ex-

emplar (fortfarande finns ett fåtal exemplar att köpa från ASP). Kon-

gressens höjdpunkt var Richard Wests föredrag, ’’Verdensrummets ud-

forskning 1977”, ett bra och mycket väldi sponerat föredrag, som fick
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sätta punkt för årets SUAA-kongress. Påpekas kan att när Richars Wests

föredrag var slut, reste sig vår utmärkte informationssekreterare upp

och förkunnade, med en röst som närmast kan liknas vid en febersjuk

valross*, att det fanns årsböcker kvar att köpa* F.ö* kan nämnas att det

i anslutning till kongressen hade anordnats en mycket förnämlig utställ-

ning, med många teleskop (dock, vad vi kunde se, inga från Cave)*

Hemresan, tillsammans med Mats Carlsson, gick utan större

problem* På båten 1 ade vi sällskap av två personer, varav den ena enligt

eger utsago hade en enrummare i Kung älv, men enligt sin kompis hade han

en femrummare på Hantverkargatan i Stockholm*

Till slut vill vi framföra vårt tack för ”-'nu en lyckad

kongress til? kongressarrangörerna (frömst Erik Mollerup), kongress-

deltagarna och till alla andra som medverkade till att det blev en trev-

lig kongress.

Till sist konstaterar vi att ASP var den förening som

var mest representerad av alla svenska föreningar (sju deltagare)*

NASBOR

ASP:s huvud-

styrka samlad

vid "ASP-

bordet". Från

vänster : Anders

I-ar s s on , Magnu s

Näslund, Folke

Ter sman och

Anders Borg.

Bilden är tagen

av Kent Strand.

ASP

”HONOM Y

4SP
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Bilden till vänster; - Såg ni senaste avsnittet av ”Fem myror är fler

än fyra elefanter”? Från vänster: Kent Strand, Magnus Näslund, Robert

Malmström, Ivar Hamberg (?) och Anders Borg.

Bilden till höger: Richard West tittar i ”Astronomisk Årsbok 1976”.

Det är därför han ser så glad ut.

Anders Borg ( t  v):

- Vilken ände kikar

man i?

Anders Larsson;

- Fråga inte mig,

jag tillhör inven-

tari erna.

Bilderna på denna

sida är tagna av

Folke Ters an.
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Här har jag valt ett område kring det välkända " W ” i
Cassiopeja ,  där det finns några in t ressanta  ob j ek t .

A Cas ,  Rekt Oh 4 ,8m.  Dekl + 58°  43  '
' Pos i t i on  ( 2000 ) Oh 9 ,2m.  59°  10 ' .  Magn 2 & 12 .
- Vinkel 204,2®. Distansen är 22 ,6 . "
A Cas ,  Oh 27,6m. +54* 5 ' .  Magn 5 ,6  & 5 ,9  med pos i t ionsv inke l

304 ,1°  och  dis tans  mindre än 1" .
17 Cas ,  Oh 44m. +57°23’ .  Magn 4 & 7 ,  6 .  Vinkel 88 ,  6.° Di st ca  10" .

Gul & purpur.
7* Cas ,  Oh 52m. +60® 17’ .  Magn 2 & 11. Vinkeln är 255 ,9  och

paren l igger  på 2 ,2"  från varandra.
Denna stjärna är även var. Magn 1 ,6 -3 ,  3 , oregelbunden.

Cas ,  Oh 38m. +56.“ Magn 2 ,  2 -2 ,  5 också oregelb .
T Cas ,  Oh 21m. +55«*Magn 7 ,3 -12 ,4 .  Miratyp med per ioden  445 d .

NGC 225 .  Oh 38,8m. +61°  21* .  L i ten  fin hop,  liknar ett  W.
457 .  Oh 14 ,1m.  +58° .  Vacker, sträcker s ig  mot 5m s .
581. El ler  M 103 .  lh  28m. + 60°  17 ’  . En öppen hop med

magn 7 ,4 ,  och en storlek på 6 bågmin. Avstånd 2 ,6  Kpc.
650.  El le r  M76. Planetarisk neb .  l h  39m. +51? Magn 12 .

Storlek 2*1  bågnin.  Avstånd 2 ,5  Kpc.
869 & 884 e l l e r  Mi sam ( dubbelhopen i Pe r seus ) .  2h 15m. + 57*

Mycket vacker st jämsamling.
Båda har en ca-diam på 36  bågm, Magn 4 ,4  för 869 och
4 ,7  för 884. Avst från o s s  2150 pc  resp 2480 pc .
Över 100 st järnor i varje hop.

P 6TGP-SS0M
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