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Stjernehimmelen desember 2013 – mars 2014 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
Det er vintersolverv 21. desember kl. 18.11. 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. 10.01 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 vårjevndøgn 20.mars kl. 17:57. 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 30. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl.03.  
 
 

Planetene 
Merkur er synlig som aftenstjerne siste uke av januar og første uke av februar. Den har største vinkelav-
stand fra Sola den 31. januar og har da minus 0.5 mag i lysstyrke. Den går da ned over fri horisont kl. 
18.05. Knapt 4 grader høyere på himmelen finner du da den mye svakere Neptun. De er bare 2 grader fra 
hverandre den 5. februar. I slutten av februar er planeten morgenstjerne, men står opp omtrent samtidig 
med Sola. 
 
Venus står svært lavt i vest etter solnedgang i desember. I midten av januar dukker den opp lavt i øst på 
morgenhimmelen like før soloppgang. Den vil stå lavt på morgenhimmelen i resten av perioden. Største 
vinkelavstand (vest for Sola) er 22. mars. 
 
Mars befinner seg i Jomfruen (Virgo) i desember og står opp en time etter midnatt. Den er langt borte fra 
oss og planetskiven er bare knapt 7 buesekunder i slutten av desember. Utover i februar fortsetter planeten 

sin ferd sørøstover på himmelen og befinner seg like nord for Spica (α Virginis) mot slutten av måneden. 
Diameteren har da økt til 11 buesekunder og lysstyrken er -0.5 mag. Den befinner seg i nærheten av Spica 
i hele mars og lysstyrke og størrelse på planeten øker (henholdsvis -1.2 mag og 15 buesekunder 31. mars). 
Mars er nærmest oss (i opposisjon) den 8. april. 
 
Jupiter befinner seg i Tvillingene (Gemini) i desember og er oppe hele natten. Den står høyt på himme-
len ved midnatt. Planeten er i opposisjon den 5. januar. Jupiter befinner seg i Gemini i hele perioden og 
står fint til hele våren. Selv med en prismekikkert er de fire største månene lett synlig, mens et lite tele-
skop viser skybeltene. Ved gode forhold kan en med 5-6 tommers teleskop se den Røde Flekken. Når den 
er synlig kan du blant annet finne her:  
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/3304091.html  
Ved gode forhold kan en også observere månene og deres skygger når de passerer foran Jupiter-skiva. 
Hvor månene er, og hvilke begivenheter som kan sees kan du finne her: 
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/jupiter  
 
 
Saturn kommer til syne svært lavt på sørhimmelen før soloppgang mot slutten av året. Den befinner seg 
nå i stjernebildet Vekten (Libra). Den står stadig tidligere opp på natten. Planeten kommer aldri høyere 
enn 10 grader over horisonten og står således svært dårlig til for observasjon. Opposisjon er først i mai. 
 
Uranus står fint til i sør på kveldshimmelen i desember og januar. I februar forsvinner den etter hvert i 
sollyset. Planeten befinner seg i stjernebildet Fiskene (Pisces). Se kart i forrige nummer av Corona. Plane-
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ten var i opposisjon (nærmest oss) 3. oktober. Lysstyrken er 5.8 mag (så vidt synlig uten kikkert ved gode 
forhold), mens diameteren på planetskiven er 3.4-3.5 buesekunder. Med litt forstørrelse kan en se en svakt 
grønnlig skive. Med 14- eller 15-tommeren kan en kanskje se de mest lyssterke månene til Uranus (Tita-
nia, Ariel og Oberon, alle rundt 14. mag) når de er lengst unna. 
 
Neptun befinner seg lavt nede på vesthimmelen i stjernebildet Vannmannen (Aquarius) tidlig på kvelden 
i desember. Se kart i Corona 2/13. Lysstyrken er 7.9 mag og planetskiven er kun 2.2 buesekunder tvers 
over. Den kan sees greit med en vanlig prismekikkert, men å se den grønnlige fargen og at den har skive-
form krever et teleskop og ca. 100 gangers forstørrelse. Den er ikke synlig etter årsskiftet. 
 

Kometer 
Kometen C/2012 S1 ISON ble dessverre en flopp. ISON fordampet dessverre nærmest i nærmøtet med 
Sola. Etter all sannsynlighet er restene ikke synlig visuelt, men kan kanskje fanges opp fotografisk. 
 
Heldigvis har vi en annen fin komet å observere utover vinteren: C/2013 R1 Lovejoy. I skrivende stund er 
kometen synlig uten kikkert ved gode forhold og er riktig så fin i prismekikkert. Den står lavt på nord-
himmelen om kvelden og høyt på østhimmelen på morgenen. Etter hvert forsvinner kometen fra kvelds-
himmelen og kan utover i januar i praksis kun sees på morgenhimmelen. 
 
Kometen passerte Jorda 19. november og når perihel 25. desember.  Lysstyrken i begynnelsen av desem-
ber var ca. 4.5 mag. Den avtar sakte i lysstyrke utover i perioden etter som kometen fjerner seg fra oss.  
 

 
Kometen Lovejoy sin bane i perioden 5. desember til ut i mars. Hver 5. dag er avmerket.  

 
Kometen ble oppdaget av kometjegeren Terry Lovejoy, som faktisk har oppdaget hele 4 kometer! Mest 
kjent er nok C/2011 W3 Lovejoy som rundet Sola kun 140 000 km over overflaten og overlevde! Til 
sammenligning var ISON nesten 10 ganger lenger unna Sola under sin passasje og gikk altså i oppløs-
ning.  
 
C/2013 R1 Lovejoy ble oppdaget 7. september i år og da var lysstyrken kun 14.4 mag. Han fant den ved å 
bruke et 8-tommers Schmidt-Cassegrain teleskop.  


