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Objektene denne gang befinner seg i den nordlige delen av stjernebildet Svanen (Cygnus). Her er det en 

rekke fine åpne stjernehoper og planetariske tåker for teleskoper av alle størrelser. Her finnes også den 

store, diffuse gasståken kjent som Nord-Amerikatåken som faktisk kan sees uten teleskop under en mørk 

himmel. 

 

NGC 7000 - Nord-Amerikatåken 
Nord-Amerikatåken befinner seg noen få grader rett øst for Deneb ( Cygni) og dekker sammen med den 

nærliggende Pelikantåken (IC 5067-70) et areal på mer enn 3x3
O
 på himmelen. Denne diffuse gasståken 

kan faktisk skimtes uten kikkert dersom det er en helt mørk himmel. Dette er et objekt som er flottest i en 

lyssterk prismekikkert, ikke minst på grunn av myriadene av stjerner som omgir tåken, her midt i 

Melkeveien. Et UHC filter kan hjelpe dersom forholdene er litt dårlige, men da dempes de flotte 

stjernene. 

 

M39 - Åpen stjernehop 
Dette er stjerneansamling som er finest i prismekikkert eller et lite teleskop 

med lav forstørrelse. Hopen inneholder bare omlag 30 stjerner som dekker et 

areal på en halv grad, altså en fattig hop. Likevel er dette en flott hop siden 

mange av stjernene er lyssterke (7-9 mag.). 

 
 



 

 
 

M29 - Åpen stjernehop 
Dette er også en hop som er veldig fin i et lite teleskop. Hopen inneholder 

omkring 50 stjerner, hvorav 8 sterke stjerner (8-10 mag.) danner en kompakt 

flott gruppe bare 4 bueminutter i diameter. De svakere stjernene fyller ut 

feltet. 

 

 

 

 

 

NGC 6811 - Åpen stjernehop 
Dette er en relativt rik stjernehop med omkring 70 stjerner samlet innenfor et område på omlag 20 

bueminutter. Den samlede lysstyrken er 6.8 mag, mens enkeltstjernene er fra 10 mag. og nedover. Dette 

er en fin hop for både mindre og større teleskoper. 

 

NGC 6819 - Åpen stjernehop 
Dette er en svært rik hop med omkring 150 stjerner samlet innenfor et 

område på knapt 10 bueminutter. Den samlede lysstyrken er 7.3 mag, 

mens enkeltstjernene er fra 11 mag. og nedover. Dette er altså en flott hop 

for de litt større teleskopene og med litt høyere forstørrelse for å se hopen 

godt. 

 

 

 

 

NGC 6884 - Planetarisk tåke 
Denne tåken er lett å lokalisere, men vanskelig å se til tross for at lysstyrken er 10.9 mag. Det skyldes at 

størrelsen er bare 15 buesekunder. For å være sikker på å se den bør en opp i 100 x forstørrelse og se etter 

en ufokusert stjerne. 

 

NGC 7008 - Planetarisk tåke 
Denne planetariske tåken ligger like ved en flott dobbeltstjerne. De to komponentene med 18" avstand er 

blå- og gulaktige og har lysstyrker henholdsvis på 9.3 og 10. mag. Selve tåken er noe uregelmessig i form 

og lysstyrke, men ca. 80" og 10.7 mag. Sentralstjernen har lysstyrke 13.2 mag, altså kreves det et større 

teleskop for å se den. 

 

NGC 7026 - Planetarisk tåke 
Denne tåken er enkel å finne, like ved en lyssterk stjerne. Tåken er avlang, ca 25" x 9" og har en lysstyrke 

på 10.9 mag. På grunn av den lille størrelsen må en opp i forstørrelse for å verifisere tåken. 

Sentralstjernen er alt for svak til å sees. 

 

NGC 7027 - Planetarisk tåke 
Tåken befinner seg noen få grader sør for Nord-Amerikatåken. Den har en lysstyrke på 8.4 mag, men en 

beskjeden størrelse på 15" gjør at større forstørrelse kreves for å skille den fra stjernene.  

 

 



NGC 6826 - Planetarisk tåke 
Denne flotte planetariske tåken kalles også "Blinketåken". Dette skyldes 

vårt øyes forskjell på direktesyn og sidesyn. Tåken har en sentralstjerne 

med lysstyrke 10.6 mag. Ved å stirre direkte på denne vil etter hvert den 

omgivende tåken forsvinne. Men ved å stirre ved siden av stjernen 

dukker tåken opp igjen. Dette er den såkalte blinke-effekten. Flere andre 

planetariske tåker med en sterk sentralstjerne skaper den samme 

effekten. Lysstyrken til tåken er forøvrig 8.8 mag og tåken har en 

diameter på 36 buesekunder. 

 

 

Stjernehimmelen september – desember 2018 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er høstjevndøgn 23.september kl. 03.54 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 

jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 

 

Det er vintersolverv 21. desember kl. 17.27. Dette er tidspunktet da 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 og i år står Sola opp kl. 10.01 og går ned allerede kl. 14.32. Ved Steinbukkens 

vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv. 

 

Sommertiden er slutt søndag 28. oktober kl. 03. Klokka stilles da tilbake til kl. 02. Dette kan forøvrig 

være siste gang vi stiller klokka. Det ser ut til å være flertall i Europa for å avvikle sommertiden. Dette er 

i tilfelle godt nytt for oss, siden det blir mørkere tidlig på kvelden. 

 

Månefasene 

Nymåne Voksende ½ måne Fullmåne Avtagende ½ måne 

9.sept. 17.sept. 25.sept. 2.okt. 

9.okt. 16.okt. 24.okt. 31.okt. 

7.nov. 15.nov. 23.nov. 30.nov. 

7.des. 15.des. 22.des. 29.des. 

 

Planetene 
Merkur står ugunstig til i høst. Den når største østlige elongasjon 6. november, men ligger da så langt sør 

i sin bane at den går ned samtidig med Sola. I begynnelsen av desember dukker planeten opp lavt på 

morgenhimmelen i øst og er synlig til rundt solverv. Den 21. desember passerer Merkur knapt 40 

bueminutter nord for Jupiter. 

 

Venus dukker opp på morgenhimmelen i begynnelsen av november og blir etter hvert et iøynefallende 

objekt om morgenen utover i november og desember.  

 

Mars var i opposisjon den 27. juli, men var dessverre da ikke synlig for oss. Først mot slutten av oktober 

dukker planeten opp lavt i sør og da i stjernebildet Steinbukken (Capricornus). 1. november er lysstyrken 

-0.6 mag og planetdiameteren 12". Det forteller at det kreves større teleskop og forstørrelse, samt gode 

forhold, for å se noen detaljer.  Planeten kommer høyere opp på himmelen etter hvert, men fjerner seg 



også fra oss. 1. desember er lysstyrken 0.0 mag og diameteren 9". Kl. 15 den 7. desember passerer Mars 

bare 1 bueminutt nord for Neptun! Men da er det jo ikke mørkt hos oss ennå. Kl.18 er avstanden 5 

bueminutter, fremdeles et rimelig tett par! Ved årsskiftet har Mars vandret inn i stjernebildet Fiskene 

(Pisces), lysstyrken har avtatt til 0.5 mag og diameteren nå bare 7.4".  

  

Jupiter dukker opp lavt på morgenhimmelen like før soloppgang i midten av desember, men det krever 

fri horisont for å se planeten. Den 21. desember passerer Merkur knapt 40 bueminutter nord for Jupiter.  

Dessverre kommer ikke Jupiter høyere opp enn 4-5 grader sett fra Trondheim i år, så for å ha glede av å 

observere den må en nok dra sørover. 

 

Saturn er ikke synlig i år fra Trondheim (og heller ikke de neste årene). 

 

Uranus står fint til på høsthimmelen. Den befinner seg i stjernebildet Fiskene og er lett å finne. Planeten 

er i opposisjon 24. 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 lyssterke månene til Uranus 

(Titania, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna planeten. Kartet under viser 

posisjonen 15. september. Den flytter seg lite. 

 

 
 

 

Neptun var i opposisjon 7. september, og den kan observeres nesten ut året. Planeten befinner seg lavt 

nede på sørvesthimmelen, i stjernebildet Vannmannen (Aquarius), like vest for stjernen  Aquarii (se kart 

på neste side for 15. september). Lysstyrken er 7.8 mag og planetskiven er kun 2.3 buesekunder tvers 

over. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den blålige fargen og at den har 

skiveform krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. 

 



 
 

 

Meteorsvermer 
Det er om høsten og forvinteren vi har de absolutt fineste meteorsvermene, inklusive Perseidene, 

Orionidene, Draconidene, Geminidene og noen ganger Leonidene. Perseidene som har maksimum i 

august er dessverre ikke så fine her i Trøndelag på grunn av den lyse himmelen, men er veldig flotte om 

en reiser til Sør-Norge eller helst ennå lenger sør.  

 

Draconidene har maksimum midt på natta den 9. oktober i år. Denne svermen har vanligvis gode rater de 

årene kometen som den stammer fra, 21P/Giacobini-Zinner, er i perihel (nærmest Sola) og  dette skjedde i 

år 10. september. Analyser antyder at vi kan få rater på 20-50 pr. time (ZHR = ideelle forhold). Radianten 

(utstrålingspunktet) er høyt på himmelen og månen er også borte i år. Draconidene er også kjent for å ha 

svært langsomme meteorer.  

 

Orionidene når maksimum natta mellom 21. og 22. oktober. Måne går først ned etter midnatt, men da vil 

også radianten ha kommet høyt opp på himmelen. Den ligger i området mellom Tvillingene og Orion. En 

forventer en ideell rate på 20-25 meteorer i timen. Hold også utkikk i dagene før maksimum fordi det kan 

være en topp, spesielt 17.-18. oktober.  

 

Leonidene har maksimum om kvelden 17. november, men en forventer ikke spesielt høye rater i år, rundt 

10-20 pr. time er anslaget. Månen går ned rundt midnatt så den vil ikke være spesielt plagsom. 

 

Geminidene er årets høydepunkt, i likhet med de fleste andre år. Maksimum er beregnet til midt på dagen 

de. 14. desember, men svermen har et bredt maksimum så spesielt natten før (best etter midnatt) bør en 

observere. Svermen har ved maksimum en ideell timerate på 120 meteorer. pr time og vi kan i praksis 

forvente å se kanskje en hvert annet minutt dersom forholdene er gode. Månen går ned på kvelden så den 

vil ikke være spesielt plagsom heller. 

 


