Allt om Venuspassagen

Venuspassagen
En historisk astronomihändelse kräver en historisk tillbakablick – och tankar
om framtiden. Maria Sundin introducerar vår Venuspassagespecial, som fortsätter till sidan 43.

D

en 6 juni 2012 passerar Venus att passera solskivan
sett ifrån jorden. Missar du att se årets Venuspassage blir det en lång väntan på nästa som sker först
2117. Det var en passage 2004, men det skedde
ingen Venuspassage på hela 1900-talet. Venuspassager dyker upp i par med 8 års mellanrum, men sedan går
det för närvarande 105,5 år eller 121,5 år innan
nästa par dyker upp.
Under en del av vår historia var Venuspassagerna extremt viktiga ur vetenskaplig synvinkel. Genom att studera en Venuspassage från
flera olika platser på jorden lyckades för första
gången avståndet mellan jorden och solen bestämmas. Detta avstånd kallas en astronomisk
enhet (1 AE).

Cook observerade t.ex. passagen 1769 från Tahiti. Platsen
där observationerna gjordes heter fortfarande Point Venus.
Ett speciellt öde råkade den franske astronomen Guillaume Le Gentil ut för. Han reste från Frankrike i god tid
för att observera passagen 1761 från Indien. På grund av
oroligheter där fick han lämna Indien och resa till Mauritius. Han hann inte fram i tid och det gungande skeppet gjorde att det var omöjligt att få
användbara mätningar trots att vädret var klart.
Men, nästa passage var bara 8 år borta så han
beslutade sig för att invänta den. Ett bra ställe
för observationer skulle vara Filippinerna, så
han reste dit. Återigen råkade han dock ut för
oroligheter, vilket gjorde att han åkte tillbaka
till Indien igen där situationen nu var lugnare.
Den här gången var han ute i god tid och hann
Strandsatt: Guillaume förbereda sig på plats. Efter flera månader av klart
1600-talet: första observationer
väder kom äntligen dagen för passagen, och då
kom även molnen! Guillaume Le Gentil missade
Kepler utarbetade sina tre berömda lagar om hur planeter- hela passagen på grund av moln. Detta ledde till att han
na rör sig i början av 1600-talet, och 1609 använde Galileo blev sjuk både fysiskt och psykiskt, men efter ett någorlunför första gången ett teleskop. Möjligheterna att förutsäga
da tillfrisknande begav han sig hemåt. Hemresan innehöll
och studera planeternas rörelser blev då mycket bättre
stormar, långa uppehåll, attacker och sjukdomar, men
än tidigare. Kepler beräknade att en Venuspassage skulle
efter drygt 11 år från sin avresa återvände han hem. Väl
ske 1631, men missade att det även skulle ske en 1639. En
hemma upptäckte han att hans släktingar hade dödförklaengelsman, Horrocks, korrigerade Keplers beräkningar
rat honom, delat upp hans egendomar mellan sig (och var
och upptäckte passagen 1639. Sent på eftermiddagen den
ovilliga att lämna tillbaka dem), hans hustru hade gift om
4/12 1639, klarnade väderleken i den engelska vintern upp, sig och han var arbetslös. Efter några år av stridigheter fick
och Horrocks och hans vän Crabtree blev de första som
han till slut tillbaka sina egendomar och arbete, gifte om
observerade en Venuspassage.
sig och levde i 20 år till. Efter 1769 års passage beräknades
den astronomiska enheten, avståndet mellan jorden och
solen, till 153 miljoner kilometer.
1700-talet: världsomspännande vetenskap
Nästa par av passager kom 1761 och 1769 och då stod
världens astronomer och vetenskapsmän beredda. Sedan
antiken har de relativa avstånden mellan planeterna varit
kända. Det betyder att man har vetat att t.ex. Venus låg
på 0,7 av avståndet mellan solen och jorden, men man
visste inte hur långt det avståndet var. Genom att observera en Venuspassage från två olika orter på jorden kan
man få fram en vinkel som tillsammans med kunskap om
sträckan mellan orterna gör att avståndet mellan solen och
jorden kan beräknas. Ju fler orter man gjorde detta ifrån,
ju säkrare skulle resultatet bli – se Johan Sténs och Per
Pippin Aspaas’ artikel på nästa sida. Astronomer reste över
hela världen, och även om navigationen hade blivit säkrare
var det fortfarande stora svårigheter att ta sig fram. James

1800-talet och 2004: finslipade mätningar
Vid passagerna 1874 och 1882 gjordes ännu bättre observationer, och den astronomiska enheten bestämdes
till 149,59 miljoner km. Detta värde är korrekt, men med
hjälp av moderna mätmetoder under 1900-talet förbättrades noggrannheten och när passagen 2004 kom fanns det
inte längre något behov av att studera den för att få veta
mer om avståndet mellan jorden och solen.
Om ni ser passagen den 6 juni 2012, så skänk en tanke
till Guillaume LeGentil och alla andra som har kämpat så
hårt för att få fram den kunskap som vi så lätt googlar oss
fram till idag. Glöm inte att skydda ögonen! 
Maria Sundin
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Venuspassagen: 1700-talet

Venuspassagen från Ishavsku
av Johan Stén och Per Pippin Aspaas
Bearbetad för Populär Astronomi av Peter Ekberg

De nordiska ländernas betydelse i en av astronomihistoriens absoluta höjdpunkter är inte särskilt välkänd. Ändå finns gott om
spännande historiskt material att forska i. Johan Stén och Per Pippin Aspaas har upptäckt de rätt okända Venusexpeditionerna
till Nordkalotten och Kolahalvön – och forskarna som ville uppleva Venuspassagen 1769.

V

enuspassager, eller Venus’ gång över solskivan, är
sällsynta företeelser. De inträffar periodiskt fyra
gånger under 243 år: först sker två passager med
åtta års mellanrum, därefter följer ett uppehåll på
121,5 år, sedan sker ytterligare två med åtta års mellanrum. Därefter följer ett uppehåll på 105,5 år följer innan
nästa cykel inleds.
Den 6 juni 2012 sker således en ”repris” av 1769-års Venuspassage. Den äger rum på samma sätt och syns ungefär
från samma områden, dvs. från norra delen av Stilla havet,
Asien och i de västliga delarna av Nordamerika samt – och
inte minst – i vissa delar av Skandinavien.
Venuspassagerna 1761 och 1769 har lämnat bestående
spår i astronomins historia. 1700-talets två Venuspassager
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mobiliserade ett vetenskapligt företag av aldrig tidigare
skådade mått, där vetenskapsmän över hela jordklotet
arbetade tillsammans för att nå gemensamma mål. Drivfjädern bakom iakttagandet av fenomenet var att bestämma
solens parallax och därigenom medelavståndet mellan jorden och solen, den så kallade astronomiska enheten. Detta
gjordes med hjälp av två eller flera observationer på olika
orter. Med hjälp av Keplers lagar kan man endast fastställa
planeternas relativa avstånd till varandra. Man behövde
därmed samtidiga observationer av Venuspassagen från
olika håll på jorden. På varje ort syns Venus passera solskivan med något olika hastighet och i något olika banor. Ur
dessa data kunde parallaxen bestämmas.
Venuspassagen den 3–4 juni 1769 ägde rum då det var natt

stora Bilden: ur Candaux, J.-D. m. fl. (red.) (2005): Deux astronomes genevois dans la Russie de Catherine II. Journal de voyage en Laponie russe de Jean-Louis Pictet et Jacques-André Mallet pour observer le passage de Vénus devant le disque
solaire 1768–1769. Ferney-Voltaire: Centre International d’Étude du XVIIIe Siècle.

usten

i Europa, men eftersom solen under sommaren är ovanför
horisonten norr om polcirkeln var det möjligt att iaktta fenomenet uppe vid Ishavskusten. De svenska, danska och ryska
vetenskapsakademierna var måna om att ta tillvara denna
chans att utmärka sig, och expeditionerna bestod av inhemska
och utländska vetenskapsmän. 1769 års passage iakttogs av
mer än 150 observatörer; år 1761 hade stationerna varit något
färre, och inga observationer gjordes då vid Ishavskusten.
I Sverige fick Kungliga Vetenskapsakademiens ständige
sekreterare, astronomen och statistikern Pehr Wilhelm
Wargentin, uppdraget att koordinera de svensk-finska
expeditionerna. Såsom Nordens ledande astronom hade
han också ett brett kontaktnät såväl inom riket som utomlands. Förutom i Stockholm, Uppsala och andra ställen i

södra Sverige iakttogs fenomenet av Uppsalaastronomen
Fredrik Mallet i finska Pello, medan Åboastronomerna
Anders Planman observerade i finska Kajana och Anders
Johan Lexell i ryska St Petersburg. Den mångsidige Anders
Hellant i Torneå gjorde också observationsförsök på sin
hemort, men vädret var dåligt under passagen.
Utsända från Wien och St Petersburg
Två astronomer från Wien, Maximilian Hell och hans
medhjälpare János Sajnovics, hade år 1767 blivit inbjudna
av kung Kristian VII att observera Venuspassagen i det
dansk-norska Vardø. Trots dåligt väder den avgörande nat-

Bild: Ferney-Voltaire Centre International d’Étude du XVIIIe Siècle (Pictet)

Ovan: Jean-Louis Pictet och Maximilian Hell. Bakgrund: Pictets observatorium i Umba.
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ten 3–4 juni 1769 lyckades Hell se de viktiga ögonblicken
under passagen genom glipor i molntäcket. Han utgav sin
rapport om Venuspassagen i Köpenhamn år 1770. Det
värde Hell beräknat för parallaxen – 8,70’’ – kom ganska
nära det som numera gäller, dvs. 8,79 bågsekunder.
Expeditionen hade också inflytande på andra vetenskaper. På grund av vädrets obeständighet och risken för regn
utrustades expeditionen även med tanke på andra naturfenomen. Norrsken, mareld, landhöjningen, Ishavskustens
speciella flora och fauna, samt det exotiska naturfolket
samerna, erbjöd vetenskapsmännen rikligt med intressant
studiematerial.
Den kejserliga vetenskapsakademien i St Petersburg,
som grundats 1724 på befallning av tsar Peter den store,
hade utvecklats till ett av upplysningstidens mest betydelse
fulla vetenskapliga centra, som lockade till sig toppvetenskapsmän från alla håll. De flesta akademiker anställda i
den ryska huvudstaden kom från Mellaneuropa, särskilt
tyskspråkiga länder. Också Ryssland ville nu ta del i observationerna av Venuspassagen 1769. Akademiens vetenskapliga prestige och ära stod på spel, och hela sju expeditioner
skickades till olika delar av Ryssland för att iaktta fenomenet. Centralt i projektet stod den schweiziske toppmatematikern Leonhard Euler, som utarbetade en metod för att räkna
ut solparallaxen ur en stor mängd observationsdata.
Eftersom St Petersburgs alla lokala astronomer var
utkommenderade på sina expeditioner gick brevväxlingen
tät med dåtida vetenskapliga centra i Berlin, Paris och
Stockholm, för att finna nya medhjälpare. På detta sätt
upptogs den nämnde Anders Johan Lexell i St Peters-

burg. De två unga schweizarna Jacques-André Mallet och
Jean-Louis Pictet blev genom rekommendation av Daniel
Bernoulli i Basel inbjudna till St Petersburg för att leda var
sin expedition till orterna Umba och Ponoj på Kolahalvön.
På sydsidan av Kolahalvön
Under hösten 1768 utrustade de två schweizarna sina
expeditioner och förberedde sig för sina vetenskapliga
uppgifter. I Vinterpalatset presenterades de för kejsarinnan Katarina den stora, och i januari 1769 bar det av med
häst och släde genom det ryska Karelen. Väl framme efter
några veckor lät männen bygga var sitt observatorium,
Mallet byggde i Ponoj och Pictet i Umba vid Vitahavskus-

Maximilian Hells karta över hans observationsplats på Vardø med omnejd.
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Kajana

Karta: ur Ephemerides Astronomicae ad Meridianum Vindobonensem Anni 1791, av M. Hell (1790)
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ten. Först bestämdes orternas geografiska koordinater med
olika mätningar; solens höjd och förmörkelser av Jupiters
månar. De gjorde också allehanda iakttagelser om natur
och folkliv i ett för dem exotiskt sameland.
Dagen för Venuspassagen den 3 juni började vacker,
men mot kvällen skockade sig molnen från söder och när
passagen började öste regnet ner. Observationerna misslyckades. Följande morgon klarnade vädret och som en
klen tröst kunde de missmodiga schweizarna åtminstone
observera en fullständig solförmörkelse. Vistelsen hade
inte varit förgäves, även om målet att iaktta en Venuspassage inte uppnåddes. Vid återkomsten till den ryska huvudstaden tackade Petersburgsakademien schweizarna för
deras mångsidiga insatser och tryckte deras vetenskapliga
resultat i sina annaler. Resan till Ishavet var för schweizarna en oförglömlig upplevelse och höjdpunkt i deras liv.
Dåligt väder även på norra Kolahalvön
Den ryskfödde astronomiprofessorn Stepan Rumovski
sändes på expedition till staden Kola vid nuvarande
Murmansk. Med sig hade han flera assistenter. Kolahalvön
var tänkt att omfattas av fyra expeditioner. Eftersom islossningen den våren ägde rum senare än vanligt hann en
assistent inte till den utvalda ön i tid, utan stannade med
Rumovski i Kola. Vädret blev dock inte det bästa, och även
om de avgörande momenten av Venus’ inträde i och utträde
ur solskivan med knapp nöd kunde skönjas genom ett tunt
molntäcke, så var man osäker på exaktheten av dessa observationer. Rumovski var därför inte lika bestämd i debatten
om solparallaxen som Hell och Planman, och ingen annan

lade heller någon större vikt vid observationerna från Kola.
En senare analys av resultaten visar emellertid att de trots
observatörernas egen skepsis varit mycket noggranna.
Då astronomiprofessorn Thomas Hornsby vid Oxfords
universitet senare år 1769 skulle räkna fram solparallaxen
valde han fader Hells station i Vardø som sin nordligaste
punkt och kapten Cooks station på Tahiti som den sydvästligaste. Hans resultat för parallaxen var 8,78 bågsekunder.
Vardø var alltså ett centralt element i denna imponerande
exakta beräkning. Andra astronomer, bland dem Anders
Planman och hans stöttespelare Jérôme de Lalande i Paris,
valde att bortse från Vardø och i stället använda Kajana i
norra Finland som den nordligaste punkten. Det visade
sig senare vara ett dåligt val; deras uträkningar gav ca
8,5’’, vilket avvek från nuvarande värdet mer än Hells och
Hornsbys motsvarande uträkningar. Lexell i St Petersburg
var mer diplomatisk och valde ett medelvärde av Vardø och
Kajana. Dåligt väder i Finland och det faktum att solen stod
betydligt lägre ner än i det nordligare Vardø hade emellertid
gjort Planmans Kajanaobservationer opålitligare.
Allt detta är dock att vara efterklok; det viktiga är att
Nordkalotten stod centralt i ett intensivt, internationellt
vetenskapligt samarbetsprojekt för att finna avstånden i
solsystemet. 
Johan Stén (t v) är docent
och vetenskapshistoriker
bosatt i Esbo, Finland. Per
Pippin Aspaas (t h) är
universitetsbibliotekarie i
Tromsø, Norge.

Venuspassagen: 2012 och framtiden

Årets största händelse
Vi bjuder på några tips, tankar och idéer inför den 6 juni – och för dig som hellre har sikte mot
av Robert Cumming

framtidens passager, både i vårt solsystem och andra.

Skåda solen utan skada

F

ör att se Venuspassagen och andra solfenomen behöver
du skydda ögonen. Planeten täcker bara en liten del av
solskivan och solens osynliga värmestrålning kan skada
din ögon om du inte skyddar dem.
1 Titta tillsammans med andra. Hälsa på en astronomiförening eller ett observatorium nära dig. Visningar blir det
i åtminstone Västerås hos astronomiföreningen VARF, i
Stockholm på Observatoriemuseet, i Slottsskogen i Göteborg och i Uppsala som en del av Naturskyddsföreningens
Naturnatten.
2 Projicera solskivan. Det här är det mest spektakulära
och säkraste sättet att uppleva passagen. Utrustning: pappersark, liten kikare. Håll kikaren stilla, gärna med hjälp
av stativ, och rikta den mot solen så att dess skugga blir
som minst. Kontrollera att kikaren är rätt vänd! Justera
riktningen så att ljusfläcken – solbilden – hamnar på

pappret. Ställ till sist in skärpan.
3 Använd ett säkert solfilter. Bäst är att skaffa solförmörkelseglasögon. Du kan köpa online hos AstroSweden och
Rymdbutiken. Ett alternativ är att titta genom en skiva
svetsglas: du behöver skaffa den mörkaste typen, nr 14.
Fråga hos en järnhandlare, eller beställ på nätet hos Svetsmaskinservice AB.
4 Gör inget dumt. Solglasögon, cd-skivor eller annat som
ser lovande ut hemma går tyvärr bort. De kanske verkar bra
men skyddar inte näthinnan från solens infrarödstrålning.
- För att överhuvudtaget kunna se Venus mot den ljusa
solskivan behöver du faktiskt ett bra filter. Det upptäckte
många av oss under Venuspassagen 2004, säger Dan
Kiselman, solforskare och sekreterare i Svenska Astronomiska Sällskapet.

Uppe hela natten i norr

Tänker på exoplaneter

Gabriella Stenberg är rymdfysiker i Kiruna som använder
data från sonden Venus Express, som varit i omloppsbana
sedan 2006.
PA: Blir det uppesittarnatt för dig i Kiruna natten mot
den 6 juni?
– Absolut! Vi planerar att tillbringa natten på Luossavaara i midnattssolens sken. Förhoppningsvis för vi
sällskap av många nyfikna som tar sista chansen i livet att
se en Venuspassage.
PA: Skulle man kunna se Venus
Express-passagen om man hade ett
riktigt bra teleskop?
– Inte med mitt teleskop i alla fall!
Vi gjorde en överslagsberäkning och
kom fram till att vi behövde att ett 6
kilometer stort teleskop för att upplösa Venus Express.

Carolina Bergfors är exoplanetforskare vid Max-PlanckInstitutet för astronomi i Heidelberg, Tyskland.
PA: Passageobservationer är hett inom exoplanetforskningen. Vilken annan planetpassage minns du särskilt från
de senaste åren?
– Upptäckten av planeten kring dubbestjärnan Kepler-16
förra hösten. Det var det första bekräftade exemplet på en
planet som passerar två stjärnor i sin bana kring båda två. Nu
uppskattar man att planeter i denna typ av system är ganska
vanliga. Troligtvis finns det flera miljoner sådana planeter i vår galax.
PA: Var kommer du att vara under
morgontimmarna den 6 juni?
Jag kommer att vara i södra Spanien för andra observationer. Tyvärr
är Venuspassagen inte synlig alls där.
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Foto: Max Planck-Institutet för astronomi

Foto: Haukur Sigurdarson

Röster om passagen

Framtida passager
Nästa Venuspassage som syns från Sverige blir först i december 2125. Innan dess finns det
andra passager att sikta på. Nästa Venuspassage som blir lika lätt synlig från Sverige som
årets blir den som infaller mitt på dagen fredagen den 11 juni 2247.
2016 maj 9
2019 nov 11
2032 nov 13
2039 nov 7
2049 maj 7
2062 maj 10
2065 nov 22
2078 nov 14
2084 nov 10
2085 nov 7
2094 april 7
2095 maj 8
2098 nov 10
2117 dec 11
2125 dec 08

Merkuriuspassage
Merkuriuspassage. Solen går ner under passagen.
Merkuriuspassage. Solen går upp under passagen.
Merkuriuspassage. Solen går upp under passagen.
Merkuriuspassage
Merkuriuspassage. Solen går ner under passagen.
Venus passerar framför Jupiter, men bara 8 grader från solen.
Merkuriuspassage
Jordpassage – synlig bara om du befinner dig på Mars!
Merkuriuspassage
Merkuriuspassage framför Jupiter. För nära solen för att ses.
Merkuriuspassage. Solen går ner under passagen.
Merkuriuspassage. Slutet syns vid soluppgång från södra Sverige.
Venuspassage. Syns inte från Sverige.
Venuspassage. Solen går ner under passagen. Syns inte från Norrland.

Fota passagen

Ray Jayawardhana är astronom i Kanada och författare till
exoplanetboken Strange New Worlds.
PA: Hur har astronomin förändrats sedan förra Venuspassage 2004?
– Sedan dess har man identifierat fler än hundra planeter som passerat framför sina stjärnor och hittat tusentals
planetkandidater med samma metod. Astronomer håller
dessutom nu på att kunna bekräfta tvillingplaneter till Venus – och jorden – med samma metod. Jakten på passager
är tillbaka i astronomins framkant
och hjälper oss att svara på uråldriga frågor om hur vanligt det är med
jordlika planeter i vår galax.
PA: Hur ska du själv se passagen?
– Jag tänker se den från bergtoppen Haleakala på ön Maui i Hawaii.
Därifrån borde vi ha en hygglig
chans på klart väder.

Peter Rosén är astrofotograf i Stockholm.
PA: Vad har du för fotoplaner för årets passage?
– Min plan är att stå uppe på takterrassen här i Stockholm med fri sikt över hustaken för att fånga passagen direkt vid soluppgången. Jag kommer troligtvis att köra med
två teleskop med var sitt solfilter, dels en refraktor med en
Canon Eos 5DMkII för att få med hela solen och en liten
Maksutov närbilder på Venus.
PA: Vilket är ditt bästa fototips inför Venuspassagen?
– Bästa tipset är givetvis att inte
titta direkt på solen eller ens rikta
kameran utan ett riktigt solfilter.
Det är också bra att vara ute några
dagar innan för att hitta en bra
plats med fri sikt där man kan följa
hela förloppet och trimma in exponeringstiden.

Foto: Paola Scattolon/Univ. of Toronto

Passagejaktens återkomst

Foto: Peter Rosén

Det finns även Merkuriuspassager den 9 november 2052, 11 november 2065 och 12
maj 2108 men de syns inte från Sverige.
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