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När molnen skingras ser vi rätt ut i rymden. Vad är det vi ser? 
Och varför? Vi vill illustrera hur både ny och gammal astronomisk 
kunskap ger hisnande kosmiska perspektiv även i det vardagliga. 
På himlen finns något för alla.

med Dan Kiselman (text) och Sophia Lundquist (bild)

A
Det är lätt att se när ett år har gått i 
vår vanliga, gregorianska, kalender. Bara 
att räkna dagar.  

E

D

Men vi vill ju själva se att jorden 
gjort ett solvarv. Ett dygn eller en 
månad är ganska lätt att mäta upp 
själv. Men ett år är svårare.

Det tropiska året är 20 min 25 s kortare än det sideriska 
eftersom jordaxeln sakta ändrar riktning i rymden (det kallas 
precessionen). Efter drygt 70 år kan man se att skillnaden 
vuxit till en dag. Se där ett projekt för ett liv – eller kanske 
för två. 

F
(*) Ska man vara noga – och 
det ska man – så måste 
man använda stjärnor nära 
ekliptikan: solens skenbara 
bana över stjärnhimlen. 

DEL 14: GOTT NYTT ÅR!

B
Den första snön eller den första 
svalan låter sig lätt observeras men 
är mer meteorologi än astronomi 
och därför lite opålitliga som tid-
mätare. 

Från en fast utsiktspunkt kan man notera var 
solen går ned (eller upp). Då kan man notera när 
solen når längst i norr (sommarsolståndet) eller 
söder (vintersolståndet). Vid vändlägena är dock 
förändringarna små – exaktare kalenderavläs-
ningar görs vår och höst. På så vis kan man hålla 
reda på det tropiska året. Det som årstiderna 
följer och just det som vår vanliga gregorianska 
kalender söker efterlikna. 

Vi kan inte direkt se hur solen under ett år går 
ett varv runt stjärnhimlen. Men i gryningen 
eller skymningen kan man ge akt på stjärnorna. 
För varje morgon dyker nya stjärnor upp i öster 
– det kallas heliakisk uppgång. När en stjärna 
har sin heliakiska uppgång vet man att ett side-
riskt år(*) – ett stjärnår – gått sedan sist. 
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