
Nattehimlen netop nu

Har du lyst at gå tur om aftenen og se lidt om hvad der er på aftenhimlen lige nu. 
Lige nu er der halv Måne, som betyder at halvdelen af månen ligger i jordens 
skygge, samtidig ligger Venus meget tæt på Månen, det er så flot.
Fra 20. marts – 10. -20. april.     

Vi starter lidt mod sydøst og følger Solens bue over himlen og der ligger Løven højt i syd 
sydøst (hovedet tilbage), det er et stort stjernetegn og ligner en liggende løve (Sfinksen set
fra siden) Der huserer hovedstjernen Regulus. Det er et meget flot stjernetegn. Øv dig i at 
finde den, det er lidt " stort" at finde den, Du glemmer det aldrig.



Efter Løven finder du Tvillingerne som har 2 sæt stjerner af 2 stk. med ca. en 
"håndsbredde" mellem hver. Det øverste par er hovederne og de to andre er fødderne som
ligger langt ind i Mælkevejen. Lidt svære at finde men sjove.

Så kommer vi til Tyren. Den er svær at finde, men dens hovedstjerne Aldebaran er let at se,
det er en stærk lysende rødlig stjerne som står lidt alene, det er Tyrens øje, Flot stjerne.
Lige nedenfor ligger Orion, som er det største stjernebillede af dem alle på den nordlige 
halvkugle. Den består bla af et bælte med 3 stjerne på lige linje som ses som 3 stjerner 
liggende på skrå. Midt mellem to af stjernerne til venstre, lidt under i 
bæltet ligger Hestehovedtågen, som er en stjernefabrik. Det er et fantastisk stjernetegn 
som jeg selv ser meget på hele vinteren igennem. Tag en håndholdt kikkert og se på 
tågen, det er utroligt hvad du kan se.

Du kender sikkert og kan finde Carlsvognen. Hvis du tager de sidste to "lodrette " stjerner 
og forlænger med 4-5 gange, ser du en lille ubetydelig stjerne, det er Nordstjernen. Det 
ser forkert ud, at den står så lavt. Men pga. jorden er rund ser vi den ikke længst mod 
nord. Desuden hvis du tager aksen og følger dens bue dobbelt så langt, ser du en meget 



skarp stjerne som hedder Arcturus. Når den står i øst er sommeren på vej. Arcturus er 
hovedstjernen i Bootes.

Derefter kommer Plejaderne også kaldet 7 stjernen. En stjernehob som er meget smuk i en 
håndholdt kikkert. Der er mange flere end 7 stjerner, men de 7 største er synlige med det 
blotte øje, deraf navnet.

Mvh. Liva Clausen

Har du lyst til mere stjernekiggeri, så har Politiken en artikel om april måned stjernehimmel


