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S.A.K. & Polaris

POLARIS Nr: 38 utges av Stockholms Amatörastronomiska Klubb.

POLARIS utsändes kostnadsfritt till samtliga medlemmar i klubben.
Medlem blir Du genom att sätta in årsavgiften, 30 kr för 1983 (15 kr om Du
är yngre än 26 år) på klubbens postgiro nr: 70 87 05 - 9. Alla medlemmar
ombes skriva födelseâr pa postgirotalongen. Som medlem får Du även komma
på alla möten (föredrag, frågesporter, bildvisningar, observationskvällar
m m) som klubben anordnar.

Vill du fraga något su vänd dig till:

Stockholms Amatörastronomiska Klubb
c/o Odd Bolin
Arlïlfcltsgatan 7, 115 34 Stockholm

Tel: 08/ 63 25 (il
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TILL LÄSARNA

Häromdagen var jag i Brygghuset och bevittnade en paneldebatt mellan
astrolog och astronom. Det var intressant att höra de olika argumenten,
även om debatten inte blev mer än ett avspänt samtal. Tråkigt nog såg jag
väldigt fä av klubbens medlemmar där och det låga publikantalet gjorde
helt visst sitt till att debatten inte nådde ett högre plan. Som ni ser på
sidan 6 så har klubben för första gången på många år tvingats höja med-
lemsavgiften, och vuxna medlemmar får nu stå ut med att betala 30 kronor
årligen. Det är främst POLARIS plötsliga regelbundenhet som Orsakat
höjningen. Inbetalningskort bifogas detta nummer av POLARIS och nästa
nummer som utkommer 1:a mars skickas bara till de medlemmar som betalt
årsavgiften för 1983, så låt det inte fallai glömska. Till höstens glädje-
ämnen måste man väl räkna den observationskurs som SAK startat. Intres-
set är stort och vi kan redan hoppas på en fortsättning.

Till sist återstår väl bara att önska alla medlemmar en riktigt

GOD JUL å GOTT NYTT 7983! Väl mött under stjärnhimlen nästa år också.

RED.
2



SAAF
Bästa vänner!

Pa kongressen i Stockholm den 9 maj 1982 beslutade SITAAzs årsmöte att unio-
nen skulle läggas ner. Detta var ett led i de riktlinjer som drogs upp redan
vid kongressen i Borlänge 1981. Det beslöts att tillgangarna för Scandinavian
Union of Amateur Astronomers skulle delas upp pa' tvål organisationer. 25% av
tillgångarna skulle tillt'alla er organisation som skulle försöka upprätta ett
nordiskt samarbete. Vtesterande 7522 skulle tillt'allz' en svensk rikst'örei'iing
för amatörastronomerna, förutsatt att en sadan bildades Det tillsattes en
förvaltningsgrupp bestaende av tre personer fö'l att se till att detta ge tor
fördes.

.Äter årsmötet bildades en svanslv asti :mot-lit* ening, kanau S\e“si~ im:
ast“onomisk “öreningg \ iktt,I ar z der" l Pöre line, skall överta n '»\;\ s
roll sol" ö\/e"'gi'inaii<le am orastronomisk torenina inom Sverige. Det be>.l
tades Vid det konstituerande mötet att alla torria medlemmar inom SL AA ski..
föras över till den nya t'öi'enii gen. Vad ai' da orsaken till att denna nya for*
ening tillkommit?

SUAAzs intentioner var att förena alla amatörastronomer i Norden, och att
Vara ett övergripande organ för publiceringI av observationsresultat. Ett
viktigt led i detta arbete var att utge tidskriften Scanam. Sedan en längre
tid hade unionen brottats med .svara problem. Saval styrelsearbetet som uti
givningen av Scanam har fungerat undermaligt. nagot som du säkert märkt.
Pâ kongressen i Borlänge tillsattes en redaktion för tidskriften. Denna re
tion har dock inte fullgjort sitt uppdrag.
Till problematiken hör också att vara nordiska grannländer pa senare
hai utvecklat nationella föreningar som i mångt och mycket övertagit SIM/Ms
roll. Detta har bland annat resulterat i att antalet medlemmar fran Norge,
Danmark och Finland varit m_veket fa pa senare ar.
lenom att bilda en svensk förening skall vi nu försöka att radda vad som
räddas kan. Om detta lyckas vet vi inte i dagsläget. Mycket kommer att bero
på om vi kan pà~äkna stöd från dig som medlem. Döm oss därför inte efter
hur det har varit. Ha istället samma visioner som oss, om hur det kan bli.
I första hand gäller det att försöka fa igång den obefintliga tidskriften. Vi
ber dig innerligt att försöka första var situasion. Det är omöjligt att i en
hast ge ut fyra eller fler nummer av en tidskrift för att fylla de hål som
Scanam gjort i utgivningstakten. Vi far nog vara glada om vi kan starta en
tidskrift till årsskiftet.
De ekonomiska grunderna är inte heller Vad de borde vara. Dels pä grund
av att en del medel kommer att tillfalla den nordiska samarbetsföreningen,
dels på grund av att SUAA under senaste tiden haft en nagot "flytande"
ekonomi. Grunderna för att starta en ny förening och att ge ut en tidskrift
är därmed väsentligt försvagade.
Från styrelsen i SAAF vädjar Vi till dig att se detta "förlorade âr" som bör~
jan på något nytt.

Med hopp om en ljusnande framtid!

Styrelsen SAAF



Stjärnträff
AV MIKAEL JARGELI US

Nybildade Svensk Amatörastronomisk Förening startade sin verksamhet med
att arrangera en s k stjärnträff, den första i sitt slag, med över hundratalet
deltagare från olika delar av landet.

Centrum för aktiviteterna var Bifrostobservatoriet, Rune Fogelqvists och
Mariestads Astronomiska Klubbs amatörobservatorium, beläget ca 10 km från
Mariestad. I
På lördagseftermiddagen samlades deltagarna vid observatoriet där försälj~
ning av böcker, bilder etc pågick. En utställning med deltagares instrument
samt en dator med astronomiska beräkningsprogram arrangerades i en näri
belägen lada. Bland instrumenten fanns t ex 20 cm SchmidteCassegrain ret'lekf
torer av märkena Celestron och Meade, vidare en 15 cm Maksutov, f/ 16, tillW
verkad av E Popp i Schweiz.

Senare pä kvällen höll docent Curt Roslund ett uppskattat föredrag om
stjärnbildernas kulturhistoria på gästgärden berget varefter supé intogs.
Under föredraget föreföll vädret ogynnsamt med både regn och åska, men
efter supén hade det klarnat upp och resten av natten blev klar.

Natthimlen var mycket mörk, och endast svaga ätersken från Mariestad och
nägra mindre tätorter kunde skymtas.

Instrumenten från utställningen hade nu flyttats ut ut på ctt fält varifrån
observationer utfördes under hela natten. Vidare var Bifrostobservatoriet
öppet, och man tittade där pä celesta objekt genom 38 cm reflektorns Neton--
fokus.

Bland de medhavda amatörinstrumentcn hadc tillkommit Ivar Hambergs 45 em
Newtonreflektor, f/4.5, Dobsonmonterad. Genom detta instrument observera*
des bl a M 13, som syntes minst lika bra som i Bifrostobservatoriets stora
reflektor, vidare dubbelhopen i Perseus och M 81 & M 82. Ljusstyrkan var
mycket imponerande.

Nära gryningen íakttogs kometen Austin som en fin avslutning på ett trev~
ligt arrangemang. Man får hoppas att kommande stjärnträffar blir lika lycka-
de som denna.
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SVENSK AMATÖRASTRONOMISK FÖRENING
har adress:

c/o L-G Bäckström, Skedagatan 8, 582 37 Linköping.
Medlemsavgiften för 1983 är: 80 kronor (medlemmar under 18 år 40 kronor).
Vill du bli medlem så sätt in medlemsavgiften på SAAFzs postgiro nr: 90456-5.
Redaktionen ber att få önska SAAF lycka till!

i?



Astronomiskt nytt
AV ODD BOLIN

Den senaste tiden har en mängd intressanta saker med astronomisk anknyt-
ning inträffat, både på den astronomiska mötesfronten och på himlavalvet.

För att börja på himlen, så inträffade den första intressanta händelsen den
20 juli, då en från Stockholms horisont spektakulär solförmörkelse ägde rum.
Anledningen till att den var spektakulär, var att den inträffade precis i
solnedgången. Tyvärr var det relativt molnigt hela kvällen, så nägra ordent-
liga observationer av förmörkelsen var svåra att göra.

Strax efter denna solförmörkelse kom nyheten om nästa intressanta händelse
på himlen, nämligen den nyupptäekta Komet Austin (l982g). Det talades om
att den skulle uppnä en ljusstyrka av 4:de magnituden, d v s vara väl syne
lig för blotta ögat. Nu blev den aldrig riktigt så ljus, men det räckte i alla
fall mycket bra med en vanlig fältkikare för att se den. I början av septemf
ber syntes den som bäst i Sverige, dä den också hade en imponerande svans.

Också på mötesfronten har det som sagt skett en hel del. Det började då The
Scandinavian Union of Amateur Astronomers, SUAA, upplöstes på astronomi*
kongressen i Stockholm i början av maj. l stallet bildades en ny, helsvensk
astrnomiförening, som fick namnet Svensk Amatörastronomisk Förening, SAAF,
(se separat artikell).

Det första den nya föreningen gjorde var att ordna en s k stjärnträff i
Mariestad den 14 f 15 augusti. Där träffades ett hundratal amatörastronomer
och observerade stjärnhimlen tillsammans. Mer om detta i Mikael Jargelius
specialreferat .

l Stockholm har båda SAK och Svenska Astronomiska Sällskapet haft ett antal
möten. Sällskapet har haft två sammanträden, det första med ett föredrag om
solforskning av Henrik Lundstedt från Lund.

Vid det andra sammanträdet den 26 oktober käserade professor Lars>Olof
Lodén över ämnet "Varför tror så många på astrologi?". Han raljerade ganska
friskt med med astrologerna, vilket uppskattades mycket av mötesdeltagarna.
Klubbens huvudmöte så här långt var föredraget "Sveriges största amatörtele-
skop", där två representanter från Uraníaobservatoriet, Bernht lVlalm och Lars
Lundin, berättade om det 60 cmzs reflektorteleskop som snart kommer att fin-
nas färdigt där. Bl a så beskrev de noga de fotoelektriska mätningar av variab-
la stjärnor de planerar att starta med mycket avancerad teknisk utrustning.
Slutligen ska jag också nämna något om klubbens nystartade observations-
kurs. Kursen startade den 21 oktober i Stockholms Gamla Observatorium, och
kommer att pågå fram till mitten av december. De 15 medlemmar som fått plats
på kursen, som drivs i form av en studiecirkel, verkar alla mycket intressera-
de och ambitiösa, så förhoppningsvis kommer en stor del av dem att i framtiden
få möjlighet att observera från Gamla Observatoriet och från Amatörobserva-
toriet i Saltsjöbaden.



Medlemsavgift
lVlED MERA AV JOHAN SCHILDT

Året närmar sig sitt slut, och så gör även ditt medlemsskap i Stockholms
Amatörastronomiska Klubb. Vill du vara säker på att få nästa nummer av
POLARIS och vårprogrammet ber vi dig betala in melemsavgiften för 1983
i god tid innan årsskiftet.

SAK beslutade vid årsmötet att höja medlemsavgiften för 1983 till;

30 kronor' för medlemmar Över 26 iir och 75 kronor för yngre medlemmar.

Medlemsavgiften ska betalas till klubben pa postgiro nr: TO RT [13 W 9.
Använd gärna bifogade inbetalningskort. Vi ber er oekst. p.. det :i fylls
i födelseår. Vi måste veta detta för att få bidrag' till var verksamhet!
Medlemsavgiften berättigar till deltagande i klubbens sturtiig- :tktivite
samt till 4 nummer urligen av POliAltlS
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KLUBBENS ORDFÖRANDE

Odd Bolin har nytt telefonnummer: 08 f 63 25 Gl.

Det är Odd Bolin ni ska kontakta om det är nagot ni undrar över angáende
klubbens verksamhet, programmet etc.

ÅÛLvLÜAVAÉÄ' .WUÜQÜ v

KLUBBENS KASSO'R

Kurt Minnloerg är den ni ska kontakta angáende medlmisavgifter, adressi
ändringar etc.

Ilans telefonnummer är: 08 / 97 lb' 14.

Och adressen: Kurt Minnberg. Segeltorpsvíigen 53, 125 32 Älvsjü.
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KLUBBENS REDAKTÖR

Johan Sehildt, är mycket glad för små bidrag till POLARIS . Observationer,
artiklar, tips, fotografier ete.

Presstopp för nästa nummer av POLARlS är den l februari 1983!

Redaktörens adress är: Johan Sehildt, Gubbkärrsbaeken 23, 161 51 Bromma.
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POLARIS

Utkommer om allt går väl:

l mars, l juni, l september oeh l december.

Presstoppet infaller en månad innan beräknat utgivningsdatum.



ASTRONOMISK ALMANACKA

brukar vi ha i varje nummer av POLARIS. Den har tyvärr inte blivit av till
detta nummer. Bl a för att det är svårt med kalendermaterial för 1983. Vi
beklagar och återkommer med nya friska tag i nästa nummer. Tills dess
bjuder vi på Grafiska Efemerider för 1983.

GHAFISK EFEMERID 1983

i L twoV Kö Aili JUN |uL aut.L

Den grafiska cfcmeriden är en grafisk presentation av tiderna för Solens,
Merkurius, Venus, Mars, Jupiters och Saturnus upp* och nedgång samt för
när dc tre Sistnämnda planeterna står i söder (SÖD) under årets lopp.
Tiderna gäller för Stockholms horisont. Den borgeliga skymningen repref
senteras i diagrammet av det grå området mellan det vita (dag) och det mörf
ka (natt) området. Diagrammet kan bl a användas för att bestämma när på
året och dygnet det är bäst att observera en bestämd planet, eller vilka
planeter man kan observera en given natt. Sommartid erhålles genom att
lägga till en timme. (Ur: Den Svenska Almanackan 1983.)

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

MERKURIUS

är ofta svår att få syn på. Ett bra tillfälle är dock januari 1983. Dagarna
kring den 4 januari står planeten 5O över horisonten i väster, 45 minuter
efter solens nedgång, och bör inte förväxlas med Venus som är betydligt
ljusstarkare. Den 7 januari står Merkurius 2O rakt norr om Venus. Dagarna
kring den 27 januari står Merkurius 3O över horisonten i öster, 45 minuter
före solens uppgång. Under samma tid lyser Venus som ljusstark aftonstjärna
och 98% av planetytan är belyst.
Mars hittar vi i årets början i Stenbocken. Jupiter går upp några timmar
innan solen och börjar året i Vågen nära Jungfrun. Saturnus går upp ett
par timmar efter midnatt och hittas i Jungfruns stjärnbild.



Solen med solfläckar.
1982P11-Û'F, kl 11.35
Fotograf ok nd.
Från SAAF ~ solsektinn.


