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Dýraglens

Athugasemd við
útvarpsviðtal
Frá Þorsteini Sæmundssyni:
FIMMTUDAGINN 15. maí birti
Ríkisútvarpið viðtal sem Finnbogi
Hermannsson átti við áhugamann
um himinskoðun. Viðtalið var tekið á
Ísafirði og var sagt í kynningu að
viðmælandinn fylgdist með öllum
loftsjónum fyrir svæðisútvarp Vestfjarða. Finnbogi innti hann frétta af
væntanlegum myrkvum á tungli og
sól. Í svörum viðmælandans gætti
sums staðar misskilnings. Um
tunglmyrkvann, sem var aðfaranótt
16. maí, sagði hann til dæmis að
tungl væri að minnka á sínum kvartilaskiptum, þannig að ekki sæist
fullt tungl í þessum myrkva eins og
stundum gerðist. Þarna fór eitthvað
milli mála, því að eins og flestir vita
getur tunglmyrkvi ekki orðið nema
tungl sé fullt. Þá virtist viðmælandinn bjartsýnn á að Ísfirðingar gætu
séð almyrkvann ef þeir færu upp á
Breiðadalsheiði eða upp í Kinnina.
Hafi einhverjir gert það og veður
verið hagstætt, er líklegt að þeir
hafi séð byrjun myrkvans, sem sást
ágætlega annars staðar á landinu.
Hins vegar er fremur ósennilegt að
þeir hafi getað greint tunglið eftir að
það var almyrkvað, því að þá var
skammt til sólarupprásar og himinninn orðinn bjartur. Jafnvel í
Reykjavík þar sem skilyrðin voru
ívið betri (tungl hærra á lofti og sól
lengra
undir
sjóndeildarhring)
reyndist þetta erfitt. Mér er aðeins
kunnugt um tvo menn sem sáu
tunglið almyrkvað, og þá aðeins í fá-
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ar mínútur í byrjun almyrkvans.
Annar var í útjaðri Reykjavíkur,
hinn á Snæfellsnesi. Báðir notuðu
þeir sjónauka.
Í útvarpsviðtalinu 15. maí var
einnig rætt um sólmyrkvann sem
væntanlegur er að morgni 31. maí
og voru hlustendur fræddir um ýmislegt sem varðar þann myrkva. Þótt
þess væri ekki getið, virtust upplýsingarnar fengnar af vefsíðu Almanaks Háskólans (www.almanak.hi.is).
Eitt atriði hafði viðmælandi Finnboga þó misskilið. Á vefsíðunni er
mynd af Íslandskorti þar sem dregin er lína frá suðaustri til norðvesturs yfir landið. Línan skiptir landinu
nokkurn veginn í helminga. Viðmælandinn túlkaði þetta þannig að menn
þyrftu að vera norðan línunnar til að
sjá myrkvann, því að hann sæist
ekki sunnan hennar. Hið rétta er að
hringmyrkvinn sést alls staðar á
landinu, svo framarlega sem fjöll
skyggja ekki á, en til þess að sjá
fyrstu merki myrkvans, þegar
tunglið fer inn fyrir sólröndina,
verða menn helst að vera norðan
umræddrar línu. Í því sambandi
skiptir hæð athugunarstaðar nokkru
máli.
Loks sagði viðmælandinn að
myrkvinn sæist í háaustri eða suðaustri en það er ekki rétt; sól verður
í norðaustri meðan hringmyrkvinn
varir, enda klukkan nálægt 4 að
morgni.
ÞORSTEINN SÆMUNDSSON,
Raunvísindastofnun Háskólans

Í leikhúsferð út á land
Frá Bryndísi Torfadóttur:
DÓMNEFND Þjóðleikhússins hefur nú valið athyglisverðustu áhugaleiksýningu leikársins 2003, nefnilega Söngvaseið sem flutt var á
Ísafirði. En hvernig fer svona viðurkenning fram og gengur það upp
fyrir landsbyggðaleikhúsin að sækja
um heiðurinn?
Málinu er þannig háttað að
áhugaleikhúsin þurfa að sækja um
að vera með í potti um útnefninguna. Það er þriggja manna nefnd
með þjóðleikhússtjóra í fararbroddi
sem meta hverja sýningu fyrir sig
og skila síðan úrskurði um sigurvegarann.
Sá tími sem áhugaleikfólkið hefur
til uppsetningar á sýningunni er af
skornum skammti, en með aðstoð
fólks úr Þjóðleikhúsinu á að takast
að setja sýninguna upp.
Um leið og áhugafólkið sem vinnur að leikhúsinu utan venjulegs
vinnutíma heima þarf það að taka
sér launalaust frí og fylgja verkinu
til Reykjavíkur þá er annar kostnaður við uppsetninguna gríðarlegur.
Þjóðleikhúsið fær helming af öllum
aðgangseyri sem inn kemur fyrir
þetta eina kvöld svo augljóst er að
mikill kostnaður leggst á áhugaleikhús sem vilja taka þátt í þessari
keppni.
Ég sá sýningu Leikfélags Húsavíkur á Þrúgum reiðinnar hér á
Húsavík fyrir skömmu og ég verð að
segja að ég var hreint bergnumin af
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Hér stendur að Jói Gogga
sé kominn í Frægðarhöll
hornaboltans!

Er það ekki
frábært?

Sem þýðir að
við eigum
enn von.

uppsetningu þeirrar sýningar og
frábærum leik og tónlist.
Leikfélag Húsavíkur sótti ekki
um að vera með í keppninni um
áhugaleiksýningu ársins, kannski
einmitt vegna kostnaðar. Sem aðdáandi leikhópsins harma ég það.
Höfuðborgarbúar,
nærsveitamenn og landsbyggðin öll, vitið þið
hvaða perlu leikhússtarfið um landsbyggðina hefur að geyma?
Það er afar ánægjulegt og uppbyggjandi að eiga helgardvöl úti á
landi með leikhúsívafi og upplifa allt
það sem landsbyggðin hefur upp á
að bjóða.
Það er öllum hollt að vitja uppruna síns og leita í smiðju listafólks
úti á landi. Þar eru hæfileikarnir
ómældir og áhuginn augljós.
Við landsbyggðarfólkið kunnum
líka vel að meta allt menningarlíf
stórborgarinnar og erum ötul að
heimsækja hana og sjá sýningar,
skoða söfn og fara út að borða og
ótal margt annað sem stórborgin og
nærsveitir hafa upp á að bjóða.
Staðreyndin er hins vegar sú að
vegurinn til og frá borginni er fær í
báðar áttir. Það er of dýrt fyrir
áhugaleikhúsin að heimsækja borgarbúa til að sýna eina sýningu, einu
sinni og verða af helmingi teknanna
það að auki.
Verið því velkomin í menningarferðir um landsbyggðina alla.
BRYNDÍS TORFADÓTTIR,
áhugaleikhúsgestur á Húsavík.
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