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SAK. & Polaris
POLARIS Nr: 41 utges av Stockholms Amatörastronomiska Klubb.

POLARIS utsändes kostnadsfritt till samtliga medlemmar i klubben.
Medlem blir Du genom att sätta in ârsavgiften, 30 kr för 1983 (15 kr om
Du är yngre än 26 ar), på klubbens postgiro nr: 70 87 05 f 9. Alla medV
lemmar ombes skriva födelsear pà postgirotalongen. Som medlem får Du
även komma på alla möten (föredrag, frågesporter, bildvisningar, observa»
tionskvällar m m) som klubben anordnar.

Vill Du fraga nagot sa vänd dig till:

Stockholms Amatörastronomiska Klubb
0/0 Odd Bolin
Arml'eltsgatan 7, 115 34 Stockholm

08 / 63 25 Gl
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Välkomna tillbaka!

Från sommarstugor och semesterresor. Ja det är kanskel några veckor
sedan nu men bättre sent än aldrig. Sedan nagra dagar har vi äter
astronomisk natt i Stockholmsområdet Och observerandet kan ta fart.
Astronomisk Almanacka pá sidan 6f7 ger tips om vad som finns att se
under hösten. Klubbens visningar fortsätter både pa Gamla ObservatoAV
riet och i Amatörobservatoriet i Saltsjöbaden och där har alla Ni som inte
själva är utrustade med större instrument en fin möjlighet att observera!
Sen arrangerar vi en observationsutflykt till en mörk plats i början av
oktober, men allt detta finns utförligt beskrivet i höstprogrammet!

Att klubben fyller 20 år i år har väl inte undgått Dig och Vi hoppas Du
kommer på vårt festliga jubileumsmöte den 14 november!

Vi hörs och ses!

Hösthälsningar från

RED



Träff under stjärnorna
Av Tomas Jürisoo

På efetrmiddagen och kvällen den 13 augusti var det dags för den andra
årliga stjärnträffen i SAAF:s (Svensk Amatörastronomisk Förening) regi.
Liksom vid premiären i fjol var det Mariestads Astronomiska Klubb med
Rune Fogelqvist i spetsen som stod för de praktiska arrangemangen.

Idén med stjärnträffarna är att vi amatörer ska kunna träffas under infor-
mella former och samtidigt ägna oss at praktisk astronomi. D v s inte bara
utbyta erfarenheter, utan ocksa kunna prova varandras teleskop och tillbei
hör och observera tillsammans. l andra länder har astronomiläger och "star
parties" förekommit länge, men här i landet är det faktiskt nagot nytt. Hur

som helst har stjärnträffarna i .Vlariestad redan visat sig vara en tradition
värd att bevara. En orsak härtill är de goda yttre förutsättningarna: litt
stort amatörobservatorium med mörk himmel, gott Om plats att ställa upp eg

na instrument och utställningsföremäl samt en närbelägen gästgàrd där man
kan äta, ha sammanträden och (i begränsad omfattning) övernatta.

Årets stjärntršiff samlade ett drygt 70 tal amatörer, varav undertecknad
kunde räkna in fem SAKVVmedlemmar. Programmet började med en visning av
Bifrostobservatoriet med sitt än sålänge enda fungerande instrument, en
väl beprövad 38 cm reflektor. Åter bekräftades den gamla "sanningen" att
ett självbyggt observatorium i princip aldrig blir färdigt. Först tar konsti
ruktionsarbetet tre gånger längre tid än planerat och när det sedan äntlif
gen är klart är konstruktionen antingen redan föråldrad eller också har nya,
vilda planer under tiden tillkommit. (Författaren har f ö funnit, att detta
Sakernas tillstànd även äger tillämpning pä klubbens eget renoveringsobjekt
i Saltsjöbaden.)

Efter att sålunda ha åhört utgjutelser över Bifrostobservatoriets planerade
expansion V avseende bl a instrument om 32, 36 och 45 em samt en föreläsi
ningssal pa 80 m2 f var det dags att Studera de olika mindre, men i sinneV
världen faktiskt existerande teleskop som deltagarna hade släpat med sig.
Här fanns allehanda katadioptriska system mellan 90 och 280 mm, men också
vanliga Newtonteleskop och t o m en helt hemgjord refraktor, tillverkad av
Sven O Rehnlund.

Denne hävdade för övrigt i ett föredrag senare på kvällen, att det närmast
inte finns något lika enkelt som att själv slipa sitt refraktorobjektiv. lVlan
behöver bara trycka på startknappen till sin dator så räknar den ut behöv~
liga konstruktionsmått och själva slipningen går även den i stort sett av sig
självt, eftersom linsglas är så mjuka. Ytterligare kommentarer torde vara
onödiga.

Kvällens övriga anföranden handlade om konstruktion av drivverk (stege
motorer), fotelektrisk fotometri för amatörer och tre olika slags rödförskjutw

ning. Efter en god supé var det så dags att sätta igång' observerandet mot
en osannolikt klar och mörk himmel.

I Bifrostobservatoriet uppträdde då genast den s k förevisningseffekten,
vilken denna gång yttrade sig i att teleskopets huvudspegel inte satt or-



dentligt fast i sin hållare. Efter diverse manipulationer kom dock teleskopet
i bruk och vi kunde se magnifika vyer av l\l 13 i Herkules samt lVl 27 (Han-
telnebulosan) i Räven. Pâ ett fält i närheten hade man under tiden monterat
upp de portabla teleskopen. För att inte störa den fria konkurrensen på
teleskopmarknaden ska jag inte här avslöja vilket fabrikat som tycktes mig
vara bäst. Fram emot småtimmarna började folk troppa av och lyckliga var
de få, som i tid hade hunnit boka något av Övernattningsrummen på den
närbelägna gästgàrden.

Man kan med gott samvete rekommendera SAK:s medlemmar att delta i
stjärnträffarna. Inget arrangemang är dock så bra att det inte kan bli
bättre. lVled tanke pa de i många fall dryga resekostnaderna skulle nog
manga uppskatta ett program under tva dagar istället för bara en. Om man
sedan kunde få tillstånd att tälta e som ett alternativ till att hyra rum
vore det ännu bättre.

Noterat
A v Johan Seliildt

Som ni läsare säkert noterakar detta nummeiI av POLARlS aningen föri
Seiiat. Jag ber Om ursäkt för detta men makter som inga redaktörer raV
der Över har verkat.
.n ma in m” 'U riv" ff:luv w* , sly-1 -w's ~ - 't “i J ffitrazfrmv

Klubbens ordförande hälsar fran Arvidsjaur där han trotsar kylan för
att tjäna kung och fosterland. llan gor m a o lumpen där, men lovar att
återkomma med artiklar i kommande nummer av POLARIS.
Om nagon vill na honom snabbt ar det basta att skriva till:

63l125 0051 Odd Bolin
3 Skv, k4
Box 182
933 00 Arvidsjaur
f9(fo(fom-gfgo¿§Mejl; guy/e -3 r far/:3 (g fsm- ,-:_w f: fre/(HW, m -c ff.,<-1¿,.-a,-t¿,-t_, 'EJ/Uf

Det drar i hop sig till jubileum!

Stockholms Amatörastronomiska Klubb fyller i ar 20 ar. nagot som vi i
styrelsen givetvis kommer att uppmärksamma med ett JUBILELWISMÖTE!

Välkommen den l-t november (måndag) kl 19.00 till ett mote lite utöver
det vanliga.

Gunnar Darsenius kommer att berätta om klubben genom tiderna och han
foljs av en professionell astronom som kommer att halla ett intressant fö~
I'Bdrag (se höstprogrammet).



Det bästa har vi spart till sist: Efter mötet går vi ner i observatorie-
källaren och äter något enkelt tillsammans.

Det här är en programpunkt som du givetvis inte får missa!

VÄLKOMMEN!!! ***>r_=:<**=:<=:<***>k* *a\><>«><><4~< ><><><fl<>w*><><4=>t1<1<*>i~t-i<*>k****=k****
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POLARIS utkommer nästa gång den 1:a december 1983.
Presstopp infaller l: november och Du som vill vara med i tidningen
kan höra av dig till:

Johan Schildt (redaktör)

Gubbkärrsbacken 23, lßl 51 Bromma

Välkommen med bidrag, stora som små, ord eller bilder!

tr'ílo'fifi'fvtrQa'QdSkrfiK/SV“PtfrfíïfVil/Mimi) få 'W 1119,' area-'zurwww?

BAKSIDAN av detta nummer av POLARIS åir ett fotografi av den totala
solförmörkelsen 1983 Oöfll. Tomas Jürisoo befann sig i 'llanjung Kodok
i Indonesien när han tog bilden. llan använde ett 500 mm spegeltele och
Ilford XP l film.

IVler bilder från solförmörkelsen i lndonesien far ni se den 19 september
da Tomas Jürisoe berättar om sin solförmörkelseexpedition_y (se höst
programmet) _

19427613" 'za'íï'ï' f? 'Qfßšff'fzf *hfS'o'lFrfíl

Tidningen ASTRO har i dagarna kommit ut med sitt tredje nummer i ar.
Numret iir pa 24 sidor och innehåller korta artiklar. annonser och bilder.
Det verkar som om tidskriften är pa väg att börja fungera. "lltfyllnads
materialet" iir inte lika påtagligt som tidigare. vilket ar välgörande för
en tidskrift som dock kostar 85 kronor för 4 nummer. Vi hoppas den
utvecklingen vill fortsätta.

f L/ï-xk.~.1'f1i],¿f_h.<c,~c .23.1 J-4 -tl h; fl L.-_ -¿:\-_ -6 _-ty'fm/:J-

Tva av klubbens mest verksamma medlemmar har tagit initiativet till nagot
Unikt i svensk amatörastronomi. Det än" vtomas Ji'irisoo och Paul Schlyter
som tillsammans med bl a Odd Bolin har författat en astronomisk almaV
Hacka för är 1984. Boken S'I'JÅRNllllVllirlN 1984 utkommer den l november
1983 och innehåller det mesta en amatörastronom kan behöva veta.
Pris 40 kronor (96 sidor). Boken kan beställas fran:

Bokförlaget Inova, Box 130, 161 26 Bromma
U.5}i(:..;~n.<¿k,t¿(,-.y~:;?¿,r¿;¿fä (glífçffi ”i .g .x¿\..h-:;_)g .»_» .tt :fi .i .sï-ri,.:,:,.g, .å *gp/tu.



Astrønømisk
Almanacka

Av Paul Schlyter

SEPTEMBER 1983

Dat Tid

14 20 Venus 90 S om Mars.
15 17 Merkurius i undre konjunktion.
23 16 Höstdagjämning.
24 23 Jupiter 0.40 N om Uranus.
28 22 Mars 0.90 N om Regulus.
OKTOBER 1983

1 8 Venus lyser klaråst.
1 11 Merkurius längst västlig från solen, 180.
5 8 Venus 90 S om månen.
š 17 Mars 4o S om månen.
5 4 Merkuris 40 S om månen.
7 8 Venus 40 S om Regulus.
8 0 Saturnus 1.40 S om månen.

10 12 Jupiter 0.4O S om månen, ockultation.
13 2 Jupiter 50 Nom Antares.
23 12 Pluto i konjunktion.
24 6 Juno i opposition.
28 14 Venus 1.4O N om Mars.
30 18 Merkurius i Övre konjunktion.
31 7 Saturnus i konjunktion.

NOVEMBER 1983

1 5 Mars 4o S om månen.
1 7 Venus 50 S om månen.
4 21 Venus längst Västlig från solen, 470.
7 8 Jupiter 0.2o N om månen, ockultation.

20 5 Merkurius 1.80 S om Eranus.
20 8 Merkurius 30 N om Antares.
26 7 Merkurius 30 S om Jupiter.
29 16 venus 40 N om spica.
29 16 Mars 4O s om månen.
30 22 Venus 20 S om månen.
DECEMBER 1983

2 4 Uranus i konjunktion.
2 5 Saturnus 0.9o S om månen, ockultation synlig bl a i

" Finland men ej i Sverige.



3 8 Merkurius 4O S om Neptunus.
6 4 Merkurius 0.9O S om månen, ockultation.

13 11 Vesta i opposition. O
13 22 Merkurius längst östlig från solen, 21 .
14 14 Jupiter i konjunktion.
17 12 Venus 0.20 N om Saturnus.

4 13 Ringformig solförmörkelse, ej synlig i norra Europa.
6 4 Merkurius 0.9o S om månen, ockultation.

13 11 Vesta i opposition
13 22 Merkurius längst östlig från solen, 210.
14 14 Jupiter i konjunktion.
17 12 Venus 0.2O N om Saturnus.
20 3 Halvskuggeförmörkelse av månen, synlig i Europa.
21 11 Neptunus i konjunktion.
22 12 Vintersolstånd.
24 God Jul!
27 9 Mars 40 N om Spiea.
28 1 Mars 30 S om månen.
29 17 Saturnus 0,60 N om månen, ockultation.
30 20 Venus 0.7O N om manen, ockultation.
31 9 Merkurius i undre konjunktion.

llu har himlen äter blivit mörk om natten och en ny observationssäsong
har börjat. Tabellen visar nagra av de mest intressanta saker som händer
pä himlen nu i höst.

Den 20 december inträffar en halvskuggeförmörkelse av månen. Detta inV
nebiir att förmörkelscn är mycket svag, så svag att den är svar att märka
Överhuvudtaget. Förmörkelsen är tydligast omkring 2.49 den 20 december,
man kan då kanske märka en svag skuggning av månens södra rand.
l-jn annan förmörkelse av lite ovanligare slag håller på precis hela hösten.
Det är förmörkelsevarialblen Epsilon Aurigae som just nu förmörkas. Den
har en period på omkring 27 år, och när förmörkelsen inträffar häller den
pa i nästan två år. Den nuvarande förmörkelsen började omkring den ll
juni 1982, och blev total omkring den 19 januari 1983, Den kommer att förW
bli total till omkring den 15 december 1983, och förmörkelsen avtar sedan
sakta, för att helt sluta den 24 juni 1984.
Den visuella magnituden varierar mellan 3,0 och 3,8, vilket innebär att
ljusvariationerna är ganska lätta att observera. När Epsilon Aurigae inte
är förmörkad, år den lite ljusare än Eta Aurigae (magn 3,2) , men när den
är förmörkad är den ungefär lika ljus som Zeta Aurigae (magn 3,8), Så
häll ett öga på Epsilon Aurigae nu i höst och nästa vår, det dröjer 27 år
innan nästa förmörkelse äger rum!

. Capella

. Epsilon
AL'RIGA

Eta . I Zeta




