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Stjernehimmelen Desember 2012 – Mars 2013 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
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. Ved Steinbukkens 
vendekrets når sola opp til senit midt på dagen på tidspunktet ved vintersolverv. 
 
Det er vårjevndøgn 20.mars kl. 12:02. 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 (det vil si deklinasjon 0) og ekliptikken skjærer hverandre. Disse skjæringspunktene kalles 
jevndøgnspunktene: vårjevndøgnspunktet og høstjevndøgnspunktet. 
 
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 31. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl.03.  
 

Planetene 
Merkur er synlig før solnedgang i slutten av november og første uka i desember. Planeten er igjen synlig 
de tre første ukene av februar etter solnedgang og den 8. februar passerer Merkur bare 15 bueminutter 
nord for Mars. Den når største østlige elongasjon (vinkelavstand) den 16. februar. Største vestlige elonga-
sjon er deretter 31. mars, men siden ekliptikken ligger flatt på morgenhimmelen er Merkur i praksis ikke 
synlig. 
 
Venus er synlig lavt på morgenhimmelen i det meste av desember, men forsvinner i sollyset i første del 
av januar. Den er i øvre konjunksjon (bortenfor Sola) i slutten av mars. 
 
Mars står svært lavt på vesthimmelen etter solnedgang i januar og er et vanskelig objekt. Den nærmer seg 
raskt sola og er i praksis ikke observerbar fra midten av februar. Den 8. februar passerer Merkur bare 15 
buesekunder nord for Mars. 
 
Jupiter var i opposisjon 3. desember og lysstyrken nådde da -2.8 mag, mens planetskiven hadde en dia-
meter på 45 x 48 buesekunder. De fire galileiske månene Io, Europa, Ganymedes og Callisto er synlig i 
prismekikkert. Med et 6-8 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 
Jupiter befinner seg i stjernebildet Tyren (Taurus) i hele perioden, hvor den gjennomgår en retrograd be-
vegelse på himmelen. I desember er planeten i praksis synlig hele natten og står høyt på sørhimmelen. 
Utover vinteren står den i sør stadig tidligere: 1. januar kl.22, 1. februar kl.20 og 1. mars kl.18. Lysstyr-
ken faller fra -2.7 mag. den 1. januar til -2.3 mag. den 1. mars. 
 
Saturn dukket opp lavt i øst på morgenhimmelen i slutten av november. Den befinner seg i grenselandet 
mellom Vekten (Libra) og Jomfruen (Virgo) i begynnelsen av desember, men beveger seg sørover mot 

α Librae (Zubenelgenubi, en lett dobbeltstjerne) utover i januar. Saturn er i opposisjon 28. april. Planeten 
kommer maksimalt 15 grader over flat horisont i mars-april, så den er står ikke så gunstig til for oss leng-
er. Ringåpningen blir stadig større. 
 
Uranus står fint til i desember og januar, og forsvinner i sollyset i februar. Den befinner seg i stjernebil-
det Fiskene (Pisces) og flytter seg kun litt nordøstover, siden den er så langt borte (se kart i Corona 
3/2012). Lysstyrken er 5.9 mag (så vidt synlig uten kikkert ved gode forhold), mens diameteren på planet-
skiven er 3.4 buesekunder. Med litt forstørrelse er det altså mulig å se en svakt grønnlig skive.  
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Neptun befinner seg lavt nede på sørvesthimmelen i desember og begynnelsen av januar og forsvinner i 
sollyset i siste halvdel av måneden. Den befinner seg i stjernebildet Vannmannen (Aquarius). Lysstyrken 
er omlag 7.9 mag og planetskiven kun 2.2 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. Se for øvrig kart i Corona 3/2012. 

 
Meteorsvermer 
 
Geminidene er alltid en av de flotteste svermene 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. Radianten er nem-
lig like over de to sterke stjernene Castor og Pollux i Tvillingene og står høyt på himmelen hele natten. 
Tar vi med at det også er nymåne så ligger dette an til å bli en virkelig flott opplevelse! Se også side 17 i 
dette nummer for mer om å observere meteorsvermer og om Geminidene 
 

Kometer 
Komet C/2011 L4 PanStarrs kan bli et virkelig flott skue i siste halvdel av mars, dersom lysstyrkeansla-
gene skulle slå til! Den kan faktisk komme til å nå lysstyrker rundt 0 mag eller til og med på minussiden! 
For oss er den synlig fra ca. 13. mars og utover. Fra om lag 20. mars står den forholdsvis høyt på himme-
len for oss. Legg merke til at lysstyrken avtar temmelig raskt utover i måneden.  

 

 
 
Figuren viser PanStarrs bevegelse på himmelen fra 13. mars og ut måneden. Det grå feltet nederst er un-
der horisonten kl.20. Tallene etter kometsymbolene, f.eks. 14/1.0 mag står for henholdsvis dato og lys-

styrke. Noen beregninger antyder at kometen kan bli ca. 1 mag mer lyssterk enn tallene tilsier. 
 


