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Stjernehimmelen Juni – September 2012 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er sommersolverv 21. juni kl. 01:08. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane rundt 
Sola hvor den nordlige halvkule heller mest inn mot Sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med lengst 
daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 03:03 i Trondheim og går ned først kl. 23:38 denne dagen. Ved 
Krepsens vendekrets når Sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved sommersolverv. Denne linjen 
går over blant annet Mexico, Marokko, Egypt, India og sørligst i Kina.  
 
Den 5. juli kl. 02 er Jorda lengst unna Sola. Avstanden er da 1.016675 AE som er 152 092 415 km (siden 
1 AE = Astronomisk Enhet som er middelavstanden mellom Jorda og Sola = 149 597 870,691 km). Til 
sammenligning var avstanden 147 105 765 km da Jorda var nærmest Sola 5. januar. Forskjellen mellom 
største og minste avstand er altså svært nær 5 millioner km eller 3,3 % av middelavstanden. 
 
Det er høstjevndøgn 22.september kl.16:49. Da står Sola loddrett over et punkt på ekvator, og fra dette 
punktet vil Sola være i senit ved middagstid. Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år, der dag og natt er 
så godt som like lange, derav navnet. Ved et jevndøgn står Sola i ett av to motsatte punkter på himmelku-
len der himmelekvator og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles jevndøgnspunk-
tene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Om sommeren er det ikke natt i Trondheim. Astronomisk natt er det først når Sola er minst 18o under ho-
risonten og det blir det først igjen den 1. september. Imidlertid kan en se ganske mye på stjernehimmelen 
før det, og ikke minst planetene Jupiter, Uranus og Neptun som vil stå fint til i høst. 
 

Planetene 
Merkur når største østlige elongasjon 1. juli, men på grunn av flattliggende baneplan, så er den neppe 
synlig. Merkur når største vestlige elongasjon (vinkelavstand) 16. august. Dette betyr at planeten er mor-
genstjerne og kan sees fra ca. 10. august og til slutten av måneden. Den er i øvre konjunksjon (samstilling 
bortenfor Sola) 10. september og er ikke den måneden. 
 
Venus passerte foran Sola 6. juni og blir deretter morgenstjerne. I juli er baneplanet flattliggende, så pla-
neten er vanskelig å observere. Utover i august øker helningen på baneplanet og planeten beveger seg sta-
dig lenger fra Sola, så den blir gradvis lettere å se utover i måneden. I september er planeten svært iøyne-
fallende på morgenhimmelen. 
 
Mars er i praksis ikke synlig i denne perioden. 
 
Jupiter kan sees fra siste halvdel av juli på en lys morgenhimmel. Planeten står stadig tidligere opp og er 
et flott objekt i august og september, da den er oppe hele natten. Planeten befinner seg i stjernebildet Ty-
ren (Taurus) det meste av høsten. Opposisjon er først 3. desember, så Jupiter vil vi ha glede av hele vinte-
ren! 
 
Saturn er i praksis ikke synlig i denne perioden.  
 
Uranus står svært fint til fra august og utover hele høsten. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene 
(Pisces). Planeten er i opposisjon (nærmest oss) 29. september, lysstyrken er 5.7 mag (så vidt synlig uten 
kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.7 buesekunder. Med litt forstørrelse er 
det altså mulig å se en svakt grønnlig skive. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se de mest lys-
sterke månene til Uranus (Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna Uranus.  
 
Neptun er i opposisjon 24. august, og den kan observeres fra omtrent den datoen. Planeten befinner seg 
lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius). Lysstyrken er 7.8 mag og planet-
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skiven er kun 2.3 buesekunder tvers over. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den 
grønnlige fargen og at den har skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. 
 

 
Posisjonen til Uranus og Neptun på sørhimmelen ca. kl. 22 den 15. september. Den buede linja nederst 
markerer horisonten. 

 

Meteorsvermer 
Perseidene har sitt utstrålingspunkt langt nord i stjernebildet Perseus (derav navnet), ikke langt unna dob-
belthopen. Svermen har en ideell rate (ZHR) på 110 meteorer pr. time. I år forventes Perseidene å ha et 
bredt maksimum mellom kl. 09 og 21:30 den 12. august. Dette innebærer at vi kan se en god del meteorer 
på seinkvelden. Imidlertid er himmelen stadig temmelig lys her i Trøndelag og en voksende halvmåne vil 
forstyrre fra midnatt av når det er som mørkest. 
 

 


