
Komet C/2011 L4 PANSTARRS i mars 2013 

Komet PANSTARRS er nå greit synlig med prismekikkert ca. kl. 19:45 fra Trondheim 
og Oslo og ca. 20 minutter senere fra Vestlandet. Den bør også være grei å finne fra 
Nord-Norge snart også. Kometen er også synlig uten kikkert fra litt før kl 20 fra Oslo 
Trondheim (20 min senere fra Vestlandet), men det er et vanskelig objekt uten kikkert 
ennå. Den bør være lett uten kikkert om 3-5 dager.  
 
Kart for Trondheim i perioden 16-20 mars i det sola når en soldybde på 9 og 12 
grader under horisonten er vist på følgende lenk:  
 
http://www.taf-astro.no/nyheter/2013/PANSTARRS130316-20.pdf  

Kometen står litt høyere på himmelen lengre sør i landet, men du finner den ellers 

omtrent i samme retning, dog ca. 20 minutter senere fra vestlandet. 

Observasjonstips 

Frem til ca. 15. mars må du observere fra et sted med god horisont mot vest. Senere 

kommer kometen så høyt på himmelen at du ikke trenger så veldig god horisont. Fra 

sør- og midt-norge er den f.eks. ca. 10 grader over horisonten idet sola kommer 10 

grader under horisonten den 20. mars, og den stiger høyere opp på mørk himmel 

dag for dag. Samtidig blir den gradvis svakere, men det blir fin i flere uker.  

De første dagene er himmelen så lys mens kometen er over horisonten at det nok vil 

være nødvendig å bruke en turkikkert (prismekikkert), gjerne en 7x50 kikkert, for å 

finne kometen.  

 Prismekikkert er perfekt for klare kometer.  

Sveip frem og tilbake lavt over horisonten omtrent der sola gikk ned. Kometen ser du 

sok en diffus ball med en hale som peker vekk fra sola. Komethaler kan varierer 

veldig i utforming, men den vanlige er at den har form som en smal vifte. De kan 

være lange eller korte.  Etter hvert blir det greit å se den uten kikkert.  

For hobbyastronomer er prismekikkerter og små linsekikkerter med store felt og lav 

forstørrelse gode instrumenter.  Strukturer i komethodet vil være synlige i moderat 

store og store amatørteleskoper. 



Fotografering gjøres greit med vanlig speilreflekskamera på fotostativ. Bruk gjerne 

telelinse. Normalobjektiv tåler 15-25 sekunders eksponeringstid før du får sjenerende 

uskarphet på grunn av jordas rotasjon. Telelinser gir fortere bevegelsesuskarphet jo 

større brennvidde du bruker.  

   
Komet PANSTARRS fotografert 5. mars (til venstre) og 10. mars.  

Kilde: http://spaceweather.com  

PANSTARRS videre fremover 

 PANSTARRS kl. 20:30 

norsk normal tid fra Trondheim. Lysstyrken må tas med en klype salt. 
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