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Stjernehimmelen Mars – Juni 2014 
av Terje Bjerkgård 
 

Generelt 
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. 
 
Det er sommersolverv 21. juni kl. 12:51. 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 ven-
dekrets 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.  
 
Sommertiden begynner kl. 02 om morgenen 30. mars. Vi skal da stille klokka fram til kl. 03.  
 
Siste natt med astronomisk natt (sola mer enn 18 grader under horisonten) er 11. april, mens 29. april er 
siste natt med astronomisk tusmørke (sola mer enn 12 grader under horisonten). Etter det er det for lyst til 
å studere annet enn planetene. 
 

Tynne månesigder 
31. mars: 1,0 % belyst voksende måne på kveldshimmelen, mulighet for å se en syltynn nymåne. 
1. april: 5,0 % belyst voksende måne på kveldshimmelen, mulighet for å se en tynn nymåne. 
30. april: 2.8 % belyst voksende måne på lys kveldshimmelen, relativt lavt. 
 

Planetene 
Merkur har største vestlige vinkelavstand den 14. mars, men står opp nesten samtidig med Sola og er 
derfor vanskelig synlig uten kikkert. I begynnelsen av mai står planeten på østsiden av Sola og er synlig 
etter solnedgang. Spesielt i perioden 10. mai-30. mai er den greit synlig. Største vinkelavstand er den 25. 
mai. Det anbefales å bruke en prismekikkert og sveipe over himmelen over der Sola har gått ned for å 
finne den. 
 
Venus er synlig lavt på østhimmelen like før soloppgang i mars, men er vanskelig synlig uten kikkert på 
grunn av sollyset. Den når største vestlige vinkelavstand (46.6 grader) 22. mars. Den 25. mai passerer en 
tynn månesigd bare vel en grad nord for planeten på ettermiddagen. Dette er en fin anledning til å finne 
planeten på dagtid. En nonelunde tilsvarende samstilling skjer for øvrig 24. juni, men da er avstanden 2.6 
grader. 

 
Mars er i opposisjon den 8. april. Den står da i stjernebildet 
Jomfruen (Virgo) ca. 6 grader nord for Spica. Legg merke til 
farveforskjellen mellom den røde Mars og den blålige stjernen! 
Lysstyrken til planeten er ved opposisjon -1.5 mag., mens dia-
meteren på skiven er 15 buesekunder. Siden skiven er så liten, 
så sier det seg selv at det må være gode forhold for å se mye 
detaljer på planeten. Selv ved opposisjon står planeten bare 20 
grader over horisonten nå, så det er absolutt ikke optimalt. Det 
er sommer på den nordlige halvkule av Mars som nå vender 
mot oss. Dette innebærer at polkalotten har minimal utbredelse. 
Ellers er vel det mørke området Syrtis Major som er lettest å se 
(midt på bildet). Detaljer kommer bedre fram vha. rødfilter. 
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Jupiter står fremdeles i stjernebildet Tvillingene (Gemini) og står fint til på sør og vesthimmelen i hele 
perioden.. Med et 6-8 tommers teleskop kan du skimte den røde flekken. Når den kan sees:  
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/planets/3304091.html?page=1&c=y 
 
Saturn står i stjernebildet Vekten (Libra) og står opp omkring midnatt i midten av mars og deretter ca. 2 
timer tidligere utover i perioden. Den er i opposisjon (nærmest oss) 10. mai og er da synlig hele den lyse 
natten. Saturn er synlig lavt på sørhimmelen, på det meste bare 11 grader over horisonten. Ringåpningen 
er nå svært stor og Cassinis deling er synlig i en liten refraktor dersom det er rolige forhold. 
 
Uranus og Neptun er ikke synlige i denne perioden. 
 

Ceres og Vesta 
De to mest lyssterke småplanetene er begge i opposisjon i første halvdel av april (Vesta 13. og Ceres 15. 
april). Ikke bare det: de befinner seg også svært nær hverandre på himmelen. Vesta har lysstyrke 5.7 mag 
ved opposisjon, mens Ceres når 7.0 mag. Begge objektene befinner seg i Jomfruen (Virgo), 12–15 grader 
NØ for Mars. I April er de hele tiden drøyt 2 grader fra hverandre og er således synlig i samme synsfelt i 
et lite teleskop. For å skille dem fra stjernene kan det være lurt å tegne opp eller fotografere feltet med 
noen dagers mellomrom. Objektene som har flyttet seg vil være Ceres og Vesta. 
 
 

 
 
Kart som viser Ceres og Vesta sine posisjoner med lysstyrker for hver andre dag i løpet av april. Stjerner 

ned til ca. 7.5 mag er tatt med. 


