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Nattehimlen januar 2018 

Fuldmåne (Credit: Luc Viatour/Wikipedia) 
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Godt nytår!  2018 bliver en travl måned med stjernekiggeri. Januar 
bringer adskillige klare planeter tilbage på himlen, især i det årle 
morgengry. Der er to fuldmåner i denne måned, den anden bliver 
formørket for en kort bemærkning på den halve Jordklode. 

Og observatører med et teleskop kan iagttage tre separate 
dobbeltskygge passager på Jupiters overflade.  

1. januar 2018  Merkur når sin største vestlige elongation. Den lille 
planet er 23° vest for Solen og forbliver synlig i stjernebilledet 
Slangebæreren (Ophiuchus) i det meste af måneden på den sydøstlige 
horisont før solopgang. En håndkikkert kan være en hjælp til at få et 
glimt af planeten i det tiltagende morgenlys. 

1. januar  Månen når perigee ( den nærmeste afstand til Jorden) i  
denne måned omkring kl. 22 UTC. Den befinder sig i en afstand af 
356565 km. Da perigee næsten falder sammen med en fuldt oplyst 
Måne på den første nat og anden morgen i 2018, vil det være den 
største fuldmåne i dette år. 

2. januar  Fuldmåne 2:24 UT. 

3. januar  Jorden befinder sig i perihelion, det punkt i banen, hvor 
Jorden er nærmest Solen i en afstand af 147,097,233 km. 

3.-4. januar  Tidligt om morgenen den 4. januar optræder en lille, men til 
tider spektakulær meteorsværm. Sværmen er opkaldt efter det nu 
hedengangne stjernebillede Quadrans Muralis, kvadrantiderne har ofte 
mere end 100 stjerneskud i timen. Forholdene er ikke gunstige i år, da 
en aftagende Måne lyser himlen op. Men er du oppe for at studere 
himlen i de tidlige morgentimer 4. januar, så tag et kik. Man kan aldrig 
vide. Stjerneskud ses overalt på himlen, men kan spores tilbage til et  
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punkt nord for den klare stjerne Arcturus, som står op i nordøst i de 
tidlige morgentimer. 

4.-5. januar  Observatører med et teleskop kan se en dobbeltskygge 
passere, når skyggerne af månerne Europa og Ganymedes passerer 
henover overfladen på Jupiter. Begivenheden finder sted fra 2:34 UTC 
til 3:37 UTC den 5. januar. 

En passage af to skygger fra Jupiters måner glider henover planetens overflade. Credit: Wikipedia. 

 

5. januar  Den klare stjerne Regulus i stjernebilledet Løven passerer 
mindre end en grad fra den aftagende Måne.  
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7. januar  Iagttag planeterne Mars og Jupiter blot 0.5º fra hinanden på 
den østlige himmel i de tidlige morgentimer. Planeterne står op omkring 
kl. 3 lokal tid. Gulhvide Jupiter er langt tydeligere end den rødorange 
Mars. Jupiters lysstyrke stiger til en imponerende størrelsesklasse på 
 -2.0 i løbet af måneden, mens Mars når størrelsesklasse 1.2. Jupiter 
når højt nok op ved daggry til at invitere til observation med teleskop. 
Planeten er omkring 35″ tværsover. Mars er stadig for lille og for langt 
væk til afsløre mange detaljer. Jupiter når opposition i maj. Mars når sin 
bedste position siden 2003 i juli 2018, når den vil lyse med en 
imponerende størrelsesklasse på -2.8. 

8. januar  Månen i sidste kvarter 22:25 UT. 

11. januar  En aftagende Måne slutter sig til Jupiter og Mars på den 
østlige morgenhimmel. 

Jupiter, Mars, og Månen på den tidlige morgenhimmel 11. januar 2018. 
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12. januar  En anden dobbeltskygge vil passere på overfladen af Jupiter 
fra 5:45 til 7:22 UTC. Endnu engang er det månerne Europa og 
Ganymedes, der er på spil. 

13. januar  Merkur er stadig på den østlige morgenhimmel i de tidlige 
timer. I dag befinder den sig blot 0.6° syd for Saturn lavt over den østlige 
horisont, mens himlen bliver lysere. Saturn er igen på morgenhimlen 
efter sin konjunktion med Solen ved vintersolhverv. 

15. januar  Den smalle Måne befinder sig nær Saturn og Merkur i det 
årle morgengry. 

17. januar  Nymåne, 2:17 UT. 

Saturn og Merkur står op lavt på den østlige horisont før daggry den 13. januar 2018. En aftagende 

måne, Jupiter og Mars er også synlige. 
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19. januar  Endnu en dobbeltskygge fra passage af Europa og 
Ganymedes kan kort iagttages på Jupiter fra 9:43 til 9:55 UTC. 

24. januar  Månen i første kvarter 22:20 UT. 

27. januar  Den klare stjerne Aldebaran passerer tæt på den tiltagende 
Måne. Formørkelse er synlig fra det meste af Asien og det nordvestlige 
Amerika. 

31. januar  Fuldmåne 13:27 UT. Det er den anden fuldmåne i 
kalendermåneden, en begivenhed, der til tider kaldes “Blue Moon”. 

 
         Synlighed af den totale måneformørkelse 31. januar 2018. Credit: Wikipedia. 

 

31. januar  En total måneformørkelse indtræffer fra 12:51 UT to 14:08 
UT. Hele begivenheden er synlig fra Australien, New Zealand, Fiji og 
Hawaii. Formørkelsen er også synlig, i det mindste delvis, i det meste af 
Nordamerika i de tidlige morgentimer. På mange lokaliteter går Månen 
ned, mens den partielle eller totale fase af formørkelsen er i gang. I 
Nordamerika favoriserer det de vestlige observatører. En beskeden del 
af begivenheden er synlig fra det østlige Nordamerika. 
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31. januar  Dværgplaneten Ceres når opposition i stjernebilledet 
Krebsen. Den lille klode når størrelsesklasse 6.9, let synlig i en 
håndkikkert. 

Brian Ventrudo 1. januar 2018 
oversat og bearbejdet af 
Tom Rosenquist Jensen 
2. januar 2018 

 


