
Sagittarius 2009Södra Sveriges bästa natthimmel, trevliga och kompetenta medobservatörer och den vackra öländska naturen gjorde Sagittarius 2009 till en mycket lyckad tillställning. Tre nätter av fyra var klara och under dessa nätter riktades en mängd olika teleskop mot stjärnhimlen.Öland är rena paradiset för en vägastronom. På alvaret finns fantastiska observationsplatser med perfekt horisont och riktigt mörk himmel. Förutom observationer innehöll träffen intressanta föredrag, mingel och en gemensam middag.

Kvällens observationer förbereds på Kalkplattan.©Mattias perssonPå onsdagkvällen var det redan fullt med folk på Kalkplattan när jag anlände strax efter solnedgången. Då det blivit mörkt upptäckte jag snabbt att det finns en ljusstark del av Vintergatan mellan M24 och stjärnmolnet i Scutum - denna del syns inte från mina vanliga observationsplatser. Efter att ha betat av M54 och M55 gick jag över till Herschel 400-listan och några favoriter, bland dessa kan nämnas Trifidnebulosan där stoftstråken syntes bra i min 300mm reflektor med ett 17mm Hyperion-okular och UHC-filter. En stund in på natten hörde jag någon säga att seeingen var bra och det var den, Jupiter syntes mycket fint i 375x förstoring. Med hjälp från SAAFs ordförande lyckades jag även lokalisera den röda fläcken (som inte är särskilt röd) för första gången. NGC 1501 (planetarisk nebulosa) och NGC 1502 (öppen hop) i Giraffen var andra höjdpunkter under kvällen. Trots en hel del dimmoln var det ändå en lyckad kväll och när Orion var på väg upp var det dags att åka hem.Den andra kvällen åkte vi lite längre norrut. Dimman slapp vi men istället blåste det vilket gjorde att det stundtals inte gick att använda hög förstoring. Bland de mer kända objekten som 



observerades kan jag nämna den klotformiga stjärnhopen M22 som var upplöst i mitten och Kattögsnebulosan (NGC 6543) som var grönblå till färgen och vars centralstjärna syntes väl i låg och mellanhög förstoring. De bästa objekten på Herschel 400-listan var den planetariska nebulosan NGC 6445 (Lilla Juvelen) och den öppna hopen NGC 6568 som jag tyckte såg ut som siffran 56.

Teleskopen står uppställda i Medborgarhuset.©Mattias perssonPå fredagen regnade det och då passade vi på att äta en gemensam middag. Den sista kvällen var vi tillbaka på Kalkplattan och denna kväll var det varken dimma eller för mycket vind. Denna kväll använde jag även min 120mm refraktor för att observera öppna stjärnhopar. Dubbelhopen goes without saying och av de övriga hoparna var NGC 6633 och IC 4756 bäst. Dessa syntes även för blotta ögat. I Dobsonteleskopet var den planetariska nebulosan NGC 246 och stavspiralgalaxen NGC7479 två av de finare objekten som observerades under kvällen; i den sistnämnda kunde jag dock bara se en spiralarm. Innan jag packade ihop på morgonen passade jag på att observera M42. Man kan bara gissa sig till hur den ser ut från alvaret när den står i söder...Dagarna gick snabbt, delvis beroende på att jag sov till halv tolv och delvis beroende på att eftermiddagarna ägnades åt föredrag och mingel i Medborgarhuset. Det bästa lunchstället var golfrestaurangen i Grönhögen följt av serveringen vid Ölands södra udde. Enda egentliga felet med södra Öland är att den sydligaste pizzerian ligger i Mörbylånga, vilket innebär en resa på tre mil enkel sträcka från Grönhögen.Mattias Persson


	Sagittarius 2009

