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  Van drings mænd  på himlen De tre vise mand og 
"stjer nen", der for ment lig  

var en kon junk tion - et  
sam men fald af pla ne ter ne  

Jupiter og Sa turn. 

at be væ ge kik ker ten, så pla ne ter og 
stjer ner til sy ne la den de ”står stil le” 
i syns fel tet.

Decembersnattehimmel
Mer kur er der en lil le chan ce for at 
kun ne se med en kik kert lige efter 
sol ned gang i syd vest om kring 12. 
de cem ber

Ve nus er for tæt på So len til at 
kun ne ses. Mars er flot mel lem Lø
ven og Kreb sen. Jupiter i Sten buk
ken på den syd vest li ge af ten him
mel kan også ses. Sa turn er i Jom
fru en på den syd øst li ge mor gen
him mel.

Ura nus er i Fis ke ne. Nep tun er 
0,6 gra der fra Jupiter i dagene 
om kring 21. de cem ber. Her er der 
en god chan ce for at fin de den 
fjer nes te pla net i en kik kert. Den 
er blå lig.

Det er ny må ne 16. de cem ber, så 
Må nen kan man ikke se. Til gen
gæld er det fint, at den ikke er der, 
når man skal iagt ta ge stjer ner og 
pla ne ter. Må nens lys kan være me
get ge ne ren de for stjer ne og stjer
neskudsobservationer.

Stjer ne skuds svær men Gemini
derne i Tvil lin ger ne er på top pen 
13.14. de cem ber! Hvis man ikke 

fik øns ket nok, da stjer ne skud de ne 
fra Leo ni der ne var her i no vem ber, 
har man der for chan cen nu.

Vi nær mer os af slut nin gen på det 
in ter na tio na le astro no mi ske år  og 
af slut nin gen på man ge astro no mi
ske ak ti vi te ter både i Dan mark og i 
ud lan det. I den an led ning kan man 
pas sen de sen de Ga li leo Ga li lei en 
sid ste hil sen og tak ke ham for alle 
hans epo ke gø ren de ob ser va tio ner 
med sin pri mi ti ve kik kert for 400 år 
si den.

Han vis te ve jen.

Betlehem-stjernekanforklares
Det er sjovt at be skæf ti ge sig med 
astro no mi, for di det in vi te rer til 
man ge gø re mål. Der er alle de tek
nis ke ting med kik ker ter ne og de res 
brug  og vig tigst: ob ser va tio ner ne i 
det fri un der den sor te nat te him
mel.

Der er den na tur vi den ska be li ge 
ind falds vin kel, og der er den his to
ris ke di men sion. Som et lil le ek
sem pel på den his to ris ke vin kel på 
astro no mi en  og i an led ning af ju
len  ser ve res her et for søg på en 
for kla ring af fæ no me net Bethle
hemstjer nen. Den be røm te stjer
ne, som vi syn ger om i ”Dej lig er 

den Him mel blå” var mås ke et sam
men fald af pla ne ter ne Jupiter og 
Sa turn, hvor dis se stod me get tæt 
på hin an den. Astro no mer ne kal der 
det en kon junk tion.

Nog le ler tav ler fun det ved flo den 
Eu frat for tæl ler, at der på Hero des’ 
tid vil le ind træf fe en så dan kon
junk tion.

At astro no mer ne i Babylon var 
dyg ti ge til så dan ne be reg nin ger 
ved vi. Der for kan vi nok sto le på 
op lys nin ger ne på tav ler ne. En an
den ting er, at Jupiter op fat te des 
som den ro mer ske kej sers ”stjer ne” 
og Sa turn som jø der nes. Det ly der 
sand syn ligt, at sam men fal det af 
dis se to be tyd nings ful de him mel le
ge mer gjor de Hero des ban ge. En 
per son, der blev født un der den ne 
”dob belt stjer ne” måt te være be tyd
nings fuld. Efter be sø get hos Hero
des den Sto re i Je ru sa lem, be gav de 
tre vise mænd fra Øs ter land sig af 
sted ”og se stjer nen, som de hav de 
set i øs ten, gik for an dem, ind til den 
kom og stod over det sted, hvor bar
net var. Og da de så stjer nen, fyld
tes de af en me get stor glæ de. Og de 
gik ind i hu set og så bar net med 
dets mo der Ma ria; da faldt de ned 
og til bad det …”

Le de stjer nen, som den også kal
des, før te dem til Jesu fø de sted. 

Hvor dan kan det nu være?
Bet le hem lig ger ca. otte km syd 

for Je ru sa lem. Jor den dre jer fra 
vest mod øst. Det vil sige, at Jupiter 
og Sa turn ser ud, som om de be væ
ger sig fra øst mod vest. Det te sker, 
mens de tre vise mænd van drer fra 
Je ru sa lem til Bet le hem. Tu ren tage 
nok et par ti mer. I lø bet af den ne tid 
har Jupiter og Sa turn til sy ne la den
de be væ get sig mod vest (til høj re). 
Det kan der for godt pas se, at det 
har set ud, som om ”stjer nen” før te 
dem til ste det, hvor Je sus blev født.

Man kan sæt te spørgs mål ved fle
re ting i teo ri en. Man kan for ek
sem pel un dre sig over, at vis mæn
de ne ikke vid ste, at stjer ner og pla
ne ter be væ ge de sig fra øst til vest. 
Grun den der til hav de de in tet 
kend skab til, men al li ge vel!

Trods svag he der er teo ri en er dog 
et godt ek sem pel på en sand syn lig
gø rel se af en his to risk be gi ven hed 
ved hjælp af Bib len, ar kæo lo gis ke 
fund og astro no misk vi den.

Der er for skel på tro og vi den. 
Men det gør nu ikke no get, at tro 
un der ti den bli ver til vi den. 

So len på Planetstien i Golf par-
ken i Aal borg. I bag grun den ses 
Uraniaobservatoriet.  
 Foto: Per Rieffestahl

 {Som følge af nødvendige 
reperationsarbejder har Ura-
nia observatoriet været luk-
ket for publikum hovedpar-
ten af året, men nu er arbej-
det forbi, og observatoriet 
har åbent igen hver onsdag 
aften kl. 19.30-22. Efter afta-
le er der også mulighed for 
se observatoriet tirsdag og 
torsdag. 
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