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Nattehimlen februar 2018 
Stjernebillederne Orion, Store Hund, Tyren og Kusken dominerer den nordlige himmel i 
denne måned, men observatører kan se de samme grupper tillige med Agterstavnen, 
Carina og Vela, stjernebilleder, som rummer nogle af de flotteste syn på nattehimlen. 
Uanset hvor du bor, så grib et teleskop eller en håndkikkert og gå ud og tag et kik på 
nattehimlen. Denne måned er også ret usædvanlig, eftersom der ikke er nogen fuldmåne. 
Januar har to, hvoraf den anden på månedens sidste dag var med en spektakulær 
måneformørkelse, som faldt sammen med, at Månen havde sin nærmeste afstand til 
Jorden. Hvis du præsterede at stå tidligt op i januar for at se planeterne Mars, Jupiter og 
Saturn, så vil du have endnu mere glæde af, at planeterne langsomt syner større og 
klarere på den årle morgenhimmel i løbet af måneden. 

7. februar  Find Jupiter tillige med Månen i sidste kvarter på den tidlige morgenhimmel. 
Rødorange Mars står i øst. Jupiter tager til i tilsyneladende størrelse og klarhed og er tæt 
nok på, til at det er muligt at se detaljer i et teleskop. Den står op omkring kl. 2 om 
morgenen ved månedens begyndelse og tæt på midnat, når måneden slutter. Vinklen 
mellem Solen, Jorden og Jupiter medvirker til, at der vil være nogle dramatiske skygger, 
når Jupiters fire største måner passerer planeten.  
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Månen i sidste kvarter og planeterne Saturn, Mars og Jupiter på den tidlige morgenhimmel 
7. februar 2018. 
 
7. februar  Månen i sidste kvarter 15:54 UT. 

8. februar  Den tidlige morgenhimmel mod øst og sydøst er et smukt syn, da Jupiter og en 
aftagende Måne samt den alt mere lysende Mars samles blandt stjernerne i 
stjernebillederne Skorpionen og Vægten. 

10. -17. februar  Efter solnedgang er der en chance for at se Zodiacallyset. En meget 
mørk himmel er en betingelse. Den høje svage pyramide af hvidt lys er simpelthen sollys, 
der spredes af fine støvpartikler i solsystemets plan. Det kaldes sommetider for det falske 
morgenlys.  

11. februar  Find Mars igen på den sydøstlige tidlige morgenhimmel. Planeten befinder sig 
inden for fem fingersbredder fra den klare stjerne Antares. Begge objekter lyser med 
omkring størrelsesklasse +1. På denne dag befinder Mars sig lige nordøst for stjernen. 
Antares er den klareste stjerne i stjernebilledet Skorpionen. Faktisk er stjernen navngivet 
fra Mars. Ant-Ares kommer fra det græske sammenlignet med  
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Mars, og Ares er det græske navn for Mars, romernes krigsgud. Antares er en 
imponerende stor og klar stjerne, svulmet op til at være en rød gigant, og den vil en dag 
eksplodere som en supernova, før den forsvinder og efterlader den himmelske Skorpion 
uden et hjerte. 

Den sydlige del af Mælkevejen gennem Orion og Store Hund ved vintertide i februar 2017. 
 
11. februar  Find Saturn placeret mellem den aftagende Måne og toppen af “tepotten” 
formet af Skytten. Saturn dukker op igen på morgenhimlen og står stadig for lavt og fjernt 
til at give et godt udsyn for et teleskop. Men den er en af de tre klare planeter synlige på 
morgenhimlen. 

15. februar  En partiel solformørkelse, men du skal rejse den sydligste af Sydamerika eller 
Antarktis for at overvære den.  

15. februar  Nymåne 21:05  UT. 
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17. februar  Venus vender tilbage på aftenhimlen i denne måned. Denne dag er planeten 
tre fingersbredder over horisonten, mens Solen går ned, og den kommer i selskab med en 
smuk tynd tiltagende Måne. 

Saturn, Mars og Jupiter før daggry 17. februar 2018. 
 
23.  februar  Månen fortsætter sin evige pilgrimsvandring langs ekliptika. Den er nu i 
første kvarter og bevæger sig gennem stjernerne i Hyaderne, den åbne stjernehob, der 
kan ses med det blotte øje i stjernebilledet Tyren. Observatører i Nordamerika og det 
meste af Europa kan se Månen formørke Aldebaran, den klareste stjerne i Tyren. 

23.  februar  Månen i  første kvarter 15:54 UT. 

28.  februar – 1. marts  Der er endnu en formørkelse denne aften, når fuldmånen 
passerer foran stjernen Regulus på den østlige himmel for observatører i  det nordlige 
Canada og det nordlige Europa. Tilbring nogen tid med at iagttage fuldmånen bevæge sig 
stadig nærmere til stjernen.  

Brian Ventrudo 2. februar 2018 
Oversat og bearbejdet af Tom Rosenquist Jensen 
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