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Stjernehimmelen September – Desember 2012 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
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. 
 
Det er vintersolverv 21. desember kl. 12.12. Dette er tidspunktet når Jorda er i det punktet av sin bane 
rundt Sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra sola. Dagen dette inntreffer er derfor den med 
kortest daglengde for oss. I år står Sola opp kl. 10.02 og går ned allerede kl. 14.32 denne dagen. Ved 
Steinbukkens vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv. 
 
Det er slutt på sommertiden kl. 03 om morgenen 28. oktober. Vi skal da stille klokka tilbake til kl. 02.  
 

Formørkelser 
Det er penumbral måneformørkelse 28. november med maksimum kl. 15.33. Penumbral formørkelse vil 
si at Månen kun dekkes av Jordas halvskygge. Den er derfor svært vanskelig å observere fordi Månen 
ikke blir spesielt mørkere. Denne gang står Månen i tillegg svært lavt på østhimmelen. 
 

Planetene 
Merkur er synlig før solnedgang i slutten av november og første uka i desember. Månen okkulterer Mer-
kur 14. november, men dette er utfordrende å observere. Merkur står knapt åtte grader øst for sola, bare 
drøyt 4 % av planeten er solbelyst, og lysstyrken er beskjedne +3,2 mag. Månen er heller ikke enkel å 
finne med bare 4 % fase. I tillegg skjer okkultasjonen på dagtid med maksimum rundt kl.11. 
 
Venus er svært iøynefallende på morgenhimmelen i det meste av perioden, men spesielt i september og 
oktober. Venus passerer bare drøyt 30 bueminutter sør for Saturn den 27. november. 
 
Mars er i praksis ikke synlig i denne perioden. 
 
Jupiter står flott til for observasjon i hele perioden. Planeten befinner seg i stjernebildet Tyren (Taurus) 
hele tiden. Den er i opposisjon 3. desember og lysstyrken er da hele -2.8 mag, mens planetskiven har en 
diameter på 45 x 48 buesekunder. De fire galileiske månene Io, Europa, Ganymedes og Callisto er synlig i 
prismekikkert. Med et 8-tommers teleskop kan du skimte den røde flekken. Når den er synlig kan du blant 
annet finne her:  http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3304091.html?page=1&c=y 
 
Saturn dukker opp på en lys morgenhimmel i slutten av november, men står svært lavt. Den befinner seg 
i grenselandet mellom Vekten (Libra) og Jomfruen (Virgo). Ved hjelp av Venus som passerer bare 32 
bueminutter unna 27. november, kan en kanskje finne planeten.  
 
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.  
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Ved opposisjon er det mulig med et større teleskop som 
C14 på observatoriet å se de mest lyssterke månene til 
Uranus, spesielt Titania og Oberon når de er lengst fra 
planeten. 
 
 
 

 
Neptun var i opposisjon 24. august. Planeten befinner seg lavt nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet 
Vannmannen (Aquarius). Lysstyrken er omlag 7.8 mag og planetskiven 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. Mot slutten av året går den ned før midnatt. 
 

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

markerer horisonten. Planetene flytter seg svært lite på himmelen i perioden så kartet kan også brukes for 
oktober og november. 

 

Meteorsvermer 
Leonidene forventes ifølge International Meteor Organization (IMO) å få lav aktivitet i år med en ideell 
timerate (ZHR) på rundt 10–15. Maksimum er ventet rundt kl. 10 på formiddagen den 17. november, men 
med en mulig topp også ca. kl. 07 den 20. november. Månen er ikke noe problem i år.  

 
Geminidene er alltid en av de flotteste stjerneskuddsvermene i året. Den har vanligvis en ideell timerate 
(ZHR) på 120. Maksimum i år er estimert til kl. 00.30 den 14. desember, altså nær ideelt for oss. Radian-
ten er nemlig like over de to sterke stjernene Castor og Pollux i Tvillingene og står høyt på himmelen hele 
natten. Tar vi med at det er også er nymåne så ligger dette an til å bli en virkelig flott opplevelse!  
 

 

Navn Mag. Avstand fra Uranus 

Ariel 14.4 9.6 ” 

Umbriel 15.0 8.7 ” 

Titania 13.9 21.9 ” 

Oberon 14.2 29.9 ” 

Miranda 16.5 7.8 ” 


