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Stjernehimmelen juni – september 2014 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er sommersolverv 21. juni kl. 12:51 NST (Norsk Sommertid). 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 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.  
 
Det er høstjevndøgn 23. september kl. 04.29 NST. 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 
himmelkulen der himmelekvator og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles jevn-
døgnspunktene: 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 skjer først igjen den 1. september (bare 11 minutter). Imidlertid kan en se ganske mye på 
stjernehimmelen før det, og ikke minst planetene Jupiter, Uranus og Neptun som vil stå fint til allerede 
tidlig i høst. 
 

Planetene 
Merkur har største østlige vinkelavstand den 12. juli, og står da like over østhorisonten før soloppgang. 
Den lyse sommerhimmelen gjør det vanskelig å se planeten uten prismekikkert. Merkur har største vestli-
ge elongasjon 22.september, men går da ned før Sola, og er således ikke synlig. 
 
Venus står opp samtidig med Sola i juni. På ettermiddagen den 24. juni passerer en tynn månesigd 2.6 
grader sør for planeten. Dette er en fin anledning til å finne planeten på dagtid. På formiddagen den 18. 
august passerer Venus bare 0.2 grader nord for Jupiter. Planetene er bare 18 grader vest for Sola, så sørg 
for og skygg for denne med f.eks. et hushjørne. Bruk en prismekikkert for å finne planetene. Venus har 
lysstyrke -3.9 mag og Jupiter -1.8 mag, så de er godt synlige. Venus nærmer seg Sola utover i perioden og 
når øvre konjunksjon (bak Sola) 25. oktober. 
 
Mars var i opposisjon den 8. april. Planeten er fremdeles synlig i sør på en lys sommerhimmel utover i 
juni. Den befinner seg i stjernebildet Jomfruen (Virgo). Diameteren til planeten avtar gradvis og er f.eks. 
11 bueskunder 10. juni. Siden skiven er så liten, så sier det seg selv at det må være gode forhold for å se 
noe særlig med detaljer på planeten. Planeten er ikke synlig fra slutten av juni og resten av denne perio-
den. 
 
Jupiter kan sees på vesthimmelen på kvelden i juni, og forsvinner i sollyset i løpet av måneden. Planeten 
dukker opp igjen på morgenhimmelen i slutten av august og befinner seg da i stjernebildet Cancer (Krep-
sen). Med et litt større teleskop kan du se etter den Røde Flekken. Når den kan sees finner du her:  
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3304091.html?page=1&c=y 
 
Saturn står i stjernebildet Vekten (Libra) og var i opposisjon (nærmest oss) 10. mai. Saturn er synlig lavt 
på sørhimmelen i hele juni, på det meste bare 10–11 grader over horisonten. Ringåpningen er nå svært 
stor og Cassinis deling er synlig i en liten refraktor dersom det er rolige forhold. 
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Uranus står svært fint til fra august og utover hele høsten. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene 
(Pisces). Planeten er i opposisjon (nærmest oss) 7. oktober, lysstyrken er da 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. Månen ok-
kulterer nesten Uranus den 11. september ca. kl.03.30 sett fra Trondheim. Månen Titania forsvinner fak-
tisk bak Månen. Fra Nord-Norge blir også planeten okkultert.  
 

 
 
Neptun er i opposisjon 29. 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-
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.  


