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Nattehimlen marts 2018 

Messier 51 Hvirvel galaksen, og dens ledsager NGC 5195. Credit: Terry Hancock ved 

GrandMesaObservatory.com. 

 

Alle fem klare planeter Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn kommer 
på nattehimlen i denne måned. De to indre planeter Merkur og Venus er 
synlige tæt sammen på den vestlige himmel efter solnedgang. De andre 
er synlige efter midnat, de står begge op en smule tidligere hver nat, 
mens de nærmer sig opposition senere på foråret og sommeren. Især 
Jupiter er et blændende syn, mens den bliver både større og klarere nok 
til at invitere til iagttagelse med et teleskop et stykke tid efter midnat. 
Selv Uranus er det muligt at få et glimt af, når den står blot 4 grader fra 
Venus i slutningen af marts.  
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De prominente stjernebilleder Orion, Tyren og Store Hund bevæger sig 
alle vestpå i løbet af marts. Observatører interesseret i fjerne objekter 
ser frem til årstiden for galakser, når Jordens natside peger ud af 
Mælkevejens plan ind i det intergalaktiske rums dybder.  

De nordlige vinter stjernebilleder bevæger sig mod sydvest tidligt i  marts. 

 

2. marts  Fuldmåne 0:51 UT. 

3. marts De to indre planeter Merkur og Venus er blot en fingersbredde 
fra hinanden og står lavt på den vestlige horisont efter solnedgang i de 
næste par dage. De to planeter er temmelig klare, men de er stadig 
vanskelige at få øje på i tusmørket. Prøv at fange dem med en 
håndkikkert. I et teleskop ser de begge fuldt belyste ud. Venus har cirka 
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den dobbelte størrelse af Merkur. Merkur bevæger sig højere op i løbet 
af måneden indtil midt i måneden og væk fra Venus. Derefter bevæger 
den sig igen mod horisonten. Venus bevæger sig også højere på 
himlen, skønt det foregår langsommere i løbet af måneden, og den 
forbliver mere iøjnefaldende og klar ved en størrelsesklasse på -3.9. 

5. – 15. marts  Mens Månen er ude af syne, prøv at kigge efter det 
hvide pyramideformede zodiacale lys mod vest et godt stykke tid efter 
solnedgang. En mørk himmel er nødvendig. 

7. marts  Se den aftagende Måne og den klare planet Jupiter stå op 
sammen i øst lige efter midnat. 

9. marts  Jupiter begynder sin retrograde bevægelse. Den bevæger sig 
vestpå langs ekliptika hver nat indtil 11. juli, hvor den begynder at 
bevæge sig østpå igen. Planeten bliver en smule større og klarere ved 
slutningen af måneden og når marts slutter er den omkring 43” 
tværsover og lyser med størrelsesklasse -2.4. 

9. marts  Månen i sidste kvarter 11:20 UT. 

15. marts  Merkur når sin største østlige elongation omkring 18 grader 
fra Solen. 

17. marts  Nymåne 13:12 UT. 

18. marts  Et smalt månesegl viser sig på den vestlige himmel efter 
solnedgang tillige med planeterne Venus og Merkur. 
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Månen, Venus og Merkur samt den meget svagere Uranus på den vestlige himmel efter solnedgang 

den 19. marts 2018. 

 

20. marts  Årstiden skifter kl. 16:15 UT, når foråret begynder på den 
nordlige halvkugle, og efteråret begynder på den sydlige halvkugle. 

22. marts  Det meste af verden vil se den tiltagende Måne strejfe den 
klare stjerne Aldebaran i stjernebilledet Tyren. Observatører i det 
vestlige og nordlige Canada og det nordlige Europa vil se stjernen 
passere bag Månen. Tiderne for formørkelsen kan findes her: 
http://www.lunar-occultations.com/iota/bstar/0322zc692.htm 

24. marts  Månen i  første kvarter 15:35 UT. 

28. marts  Her er det muligt at se et sjældent møde, Venus og Uranus 
er blot 4 grader fra hinanden på denne dag på den vestlige himmel efter 
solnedgang. Venus er naturligvis nem at få øje på. Men for at se Uranus 
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af 6. størrelsesklasse på den klare tusmørkehimmel behøver du i det 
mindste en håndkikkert og antagelig snarere et teleskop. 

Kig mod syd sent i marts. Planeterne Jupiter, Mars og Saturn blander sig med stjernerne i  Vægten 

og Skytten. 

 

29. marts  Mars befinder sig over Skyttens tepotte i de tidlige 
morgentimer ved månedens slutning. I dag er den røde planet omkring 2 
grader vest for Saturn i den sydlige region af ekliptika. Planeterne 
kommer hinanden nærmest den 2. april. Når marts slutter lyser begge 
planeter med samme klarhed, omkring størrelsesklasse +0.3, men deres 
farver er bemærkelsesværdig forskellige. Mars er klar rødorange eller 
okkerfarvet, mens Saturn er strågul. Begge planeter vil fortsætte med at 
vokse på deres vej mod opposition senere på året. 

31. marts  Fuldmåne 12:37 UT. 

Brian Ventrudo 01.03.2018 
Oversat og bearbejdet af 
Tom Rosenquist Jensen 
03.03.2018 

http://www.brorfelde.eu/

