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UTSIKT FRÅN JORDEN

När molnen skingras ser vi rätt ut i rymden. Vad är det vi ser? 
Och varför? Detta är utgångspunkten för den serie som här tar 
sin början. Vi vill illustrera hur både ny och gammal astronomisk 
kunskap ger hisnande kosmiska perspektiv även i det vardagliga. 
Stora fundamentala begrepp liksom små kuriositeter kommer att 
dyka upp. På himlen finns något för alla.

Den astronomiska illustratören krymper gärna ner 
jorden till en stillastående plattform där observatö-
ren står. Resten av universum förefaller då vara 
fastklistrad på den roterande himmelssfären. Visst 
kan det kännas så om man står ute på ett fält. 
Bilden är praktisk för demonstrationer och beräk-
ningar. Men tråkig jämfört med verklighetens his-
nande karusellfärd i den djupa rymden. 

Alla som tittar i ett litet teleskop blir genast varse att 
jorden snurrar. Stjärnorna glider ständigt ur synfältet 
om man inte gör något åt det. Men det går att uppleva 
jordrotationen direkt utan hjälpmedel. Håll huvudet all-
deles stilla (luta det mot något) och betrakta hur en 
stjärna glider fram genom exempelvis grenverket på ett 
träd (vid vindstilla) eller bakom en kraftledning eller en 
antenn. 

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

DEL 1: SNURRA MIN JORD ...
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Jordklotet snurrar kring sin axel. Men varför märks 
inte denna karusellfärd? Jo, det gör den förstås. Allt-
medan vi snurrar ser vi åt olika riktningar i rymden. 
Det är därför stjärnor, planeter, sol och måne går upp 
i öster, står högst i söder (för oss på norra halvklotet) 
och går ner i väster. Några stjärnor går varken upp 
eller ner, de är alltid över horisonten. De sägs vara 
cirkumpolära. Står man på nordpolen är alla synliga 
stjärnor cirkumpolära och går bara runt, runt.
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Men om vi blundar eller tittar ner i marken märker 
vi väl inte att jorden snurrar? Nej, eftersom jorden är 
så stor. Men snurrandet gör tyngdkraften svagare vid 
ekvatorn. Det märks t. ex. genom att ett pendelur går 
lite långsammare där. Och för vindarna som 
rusar fram tusentals kilometer är inte jorden 
så liten. Jordrotationen gör så att de böjs av. I 
ett lågtryck går vindarna moturs och kring ett 
högtryck medurs – på norra halvklotet. 

Ett jordvarv tar 23 timmar, 56 minuter och 4 sekunder. 
Så långt är det s.k. sideriska dygnet eller stjärndygnet. 
Efter den tiden återkommer en stjärna man haft rakt över 
huvudet. Det är medelsoldygnet som är 24 timmar. Men 
dygnets längd är inte konstant och jordaxelns 
riktning ändras både i rymden (precession och nuta-
tion) och inne i jorden (polvandring). Förändring-
arna som beror på astronomiska orsaker (solens 
och månens inverkan) är förutsägbara till hög precision. 
Men även sådant som issmältning och luftmassors rörelser 
påverkar rotationen och det finns fortfarande variationer 
med okänd orsak. Detta går att mäta med noggranna 
atomur – jorden är inte längre den bästa klocka vi har! 
Under ett år kan dygnet variera med ett par tusendels sekun-
der.

Men varför snurrar jorden? Att solsystemet har en 
ganska bra snurr är inte så konstigt eftersom det bil-
dats ur ett mycket stort moln som föll ihop till något 
litet. I fysikboken står det om rörelsemängdsmo-
mentets bevarande. Det är det som gör att konst-
åkarens piruett går allt fortare allteftersom ben och 
armar dras in mot kroppen. I solsystemets fall för-
minskades urmolnet flera tusen gånger – 
det behövdes bara en helt liten ursprunglig 
rotation för att solen och planeterna skulle 
snurra rejält. Det är därför inte konstigt att 
solens rotation och planeternas banrörelser går åt 
samma håll i ungefär samma plan. Men historien 
om solsystemet är också historien om hur rörelse-
mängdsmoment har transporterats hit och dit på 
komplicerade och delvis okända sätt. Så roterar 
exempelvis inte alla planeter åt samma håll kring sin 
axel. Och jordens någorlunda stadiga rotation har 
nog en hel del att göra med månens närvaro. Men 
att något litet som bildats av något stort alls roterar 
är inget konstigt. 

Snurrig av allt snurrande? Det kunde vara 
värre. En småplanet med en rotationsperiod 
kortare än ungefär 2 timmar förmår inte hålla 
fast något löst föremål vid ekvatorn med sin 
tyngdkraft. Den snabbast roterande småpla-
neten har ett dygn som bara är tio minuter 
långt! 7
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