
I over 400 år har astronomene jaktet på Solens parallakse 

 

Starry Night/UIA (2012) 

Figuren viser definisjonen på Solens parallakse (), den lik er Jordens vinkelradius sett fra 

Solen.  Den astronomiske enheten (AU) er lik Jordens radius dividert på sinus til 

parallaksevinkelen,  må ha enheten grader. 

 

Bakgrunnsstoffet og referansene ligger på nettstedet http://www.verdensromet.org  

Tabellen viser den historiske utviklingen for Solens parallakse fra 1761 til 1976. 

 

 

http://www.verdensromet.org/


Historien om Venuspassasjen startet på øya Ven Øresund, stjerneforskeren Tycho 

Brahe observerte planetenes posisjoner med en imponerende nøyaktighet uten teleskop. 

Planetposisjonene ble bearbeidet av Johannes Kepler og samlet i en tabell (Rudolphine 

tabellen) som ble publisert i 1627. Tabellen la grunnlaget for en artikkel Kepler skrev i 1629, i 

artikkelen annonserte Kepler at Venus ville passere foran Solen i desember 1831. Ingen har 

observert denne passasjen fordi begivenheten foregikk eter Solen var godt ned. 

Kepler klarte ikke å forutsi Venuspassasjen i 1639, men det gjorde ung britisk selvlært 

astronomen Jeremiah Horrocks. Han tok utgangspunkt i tabellene til Kepler og Philip Van 

Landsberg (1632), egne observasjoner og beregnet seg fram til neste passasje som vil skje 4. 

desember 1639. De neste passasjene vil skje i 1761/69 og deretter i 1874/1882 skal vi tro på 

Horrocks. Historien har vist at han fikk rett. Horrocks skriver: «En guddommelig kraft rev 

skyene vekk, jeg kunne fortsette mine observasjoner. Jeg fikk se det jeg ønsket aller mest, en 

perfekt sirkulær mørk flekk. Ikke i tvil, det var skyggen av planeten jeg har brukt alle mine 

krefter på å finne». Horrocks og William Crabtree, en nær venn av Horrocks, var de eneste 

som fikk oppleve skyggen av Venus på solskiven 4. desember 1639. 

Edmund Halley tok utgangspunkt i notatene etter Horrocks og fant en metode (1716) 

som kunne bestemme Solens parallakse. Metoden krevde tidspunktet for både 2. og 3. 

kontakt, Venus måtte være synlig både i start- og sluttfasen. Tabellen viser hvordan den 

astronomiske enheten (AU) har forandret seg, overgangen fra solparallaksen til AU krever at 

Jordens radius er kjent. Allerede 100 år før Venuspassasjen i 1769 fant franskmannen Jean 

Picard radien med en nøyaktighet på 0,2% (6363km). Han forbedret metoden til den greske 

astronomen Eratosthenes, Solen ble erstattet med deltastjernen i Kassiopeia.  

Halley publiserte i 1716 en anmodning til framtidens generasjoner: «Observer 

Venuspassasjen 6. juni 1761, berømmelse venter dem som bestemmer den sanne størrelsen på 

planetbanene!». Han var også opptatt av at mange astronomer måtte ta del i dette arbeidet 

fordi parallaksemetoden var avhengig av at passasjen ble observert fra ulike steder på Jorden. 

Venuspassasjen  i 1761 førte til at England og Frankrike startet et samarbeid selv om 

Syvårskrigen (1756-1763) herjet mellom de to nasjonene. Over 120 astronomer fra minst 8 

land fulgte oppfordringen til Halley. Det viste seg at resultatene stemte dårlig overens. Solens 

parallakse varierte i området fra 8,28" til 10,60". Dersom vi antar at sann parallakse verdi 

ligger midt i dette intervallet, vil den astronomiske enheten være 144 millioner km. Den 

engelske astronomen Nevil Maskelyne, sendt til St. Helena av den tredje kongelige 

astronomen i Greenwich (James Bradley), mente at vi måtte vente til neste venuspassasje i 

1769 før Solen parallakse kunne bli bestemt med tilstrekkelig nøyaktighet.  

Astronomene var bedre forberedt på passasjen i 1769 sammenliknet med passasjen i 

1761. Teleskopene var blitt bedre, men den største usikkerheten var bestemmelsen av 

lengdegraden og bestemmelsen av tidspunktet for 2. og 3. kontakt. Over 600 rapporter ble 

registrert. Resultatene ble grundig analysert, og ikke alle kom med i "det gode selskap" som 

dannet grunnlaget for beregningene av avstanden mellom Solen og Jorden. Solparallaksen lå i 

intervallet fra 8,43" til 8,80". Spredningen i målingsresultatene var denne gangen mye mindre. 



Dersom vi antar at sann parallakse verdi ligger midt i dette intervallet, vil den astronomiske 

enheten være 153 millioner km.  

Professor Thomas Hornsby ved Oxford vurderte kvaliteten på rapportene etter 1769 

passasjen, han stod igjen med fem rapporter. De fem observasjonsstedene var Vardø 

(Hell), Kola Halvøya (Stepan Rumovsky), Hudson Bay (Joseph Dymond og William Wales), 

California/Mexico (Jean Chappe) og Tahiti (James Cook og Charles Green). Hornsby leverte 

et resultat til Royal Society i desember 1771, han skriver: som baserer seg på disse fem 

observasjonene. Han skriver: “… the mean parallax will be found to be = 8,78”; and if the 

semi-diameter of the Earth be supposed = 3985 English miles (6413 km), the mean distance 

of the Earth from the Sun will be 93 726 900 Engish miles (150,8 millioner km)". Legg merke 

til at Hornsby stolte på resultatene som Hell publiserte i november i 1769 at de inngikk i 

beregningene til Hornsby. 

Også etter 1769 passasjen var astronomene uenige om størrelsen på den astronomiske 

enheten. en tyske astronomen Johann Franz Encke, leder av Seeberg-observatoriet i 

Tyskland, studerte de gamle rapportene fra begge venuspassasjene på 17-hundretallet. I 1825 

publiserte han beregninger og konkluderte med at avstanden fra Jord til Sol er 153 millioner 

kilometer. Denne verdien ble oppfattet som en naturkonstant og som ungdommen i Tyskland 

lærte på skolen som astronoDmisk enhet på 1800-tallet. Den skotske astronomen Robert 

Grant som i 1852 utga boken "History of Physical Astronomy", beskriver parallaksemetoden 

som en genial observasjonsmetode. I sitt omfattende bokverk gir han Encke anerkjennelse og 

støtter hans resultat, mens han vurderer verdien for avstanden Jord-Sol som Hornsby kom 

fram til å være i minste laget. Hvem har rett, Encke eller Hornsby? 

At Encke (1825) og Hornsby (1771) kom fram til forskjellig resultat, viser at målingene og 

usikkerheten i målingene er vanskelig å vurdere. Hvem har rett, Encke eller Hornsby? Vil 

venuspassasjene i 1874 og 1882 gi svar på dette spørsmålet?  

Astronomene begynte å tvile på parallaksemetoden til Halley. Mange mente at det er ikke 

mulig å bestemme parallaksen med en nøyaktighet på 0,01 buesekund. Til tross for denne 

tvilen dro flere ekspedisjoner av sted også de stasjonære observatoriene forberedte seg på 

observasjoner av passasjen i 1874 . Fotografiet var en ny teknisk oppfinnelse. I 1874-

passasjen tok observatørene bilder av passasjen i håp om å finne tidspunktet for kontakt med 

forbedret nøyaktighet. Denne fotografiske metoden gav ingen gevinst. Bildene måtte "legges i 

skuffen" på grunn av at Solens rand ble uskarp på bildet.   

Urmakeren David Gill dro sammen med Lord Lindsay til Mauritius i 1874. Stedets 

lengdegrad ble bestemt ved hjelp av ny teknologi. Greenwich-tid ble overført pr telegrafi på 

en linje fra Greenwich over Berlin, Malta, Alexandria, Suez og til Aden. Riktig tid ble til slutt 

sendt fra Aden til Mauritius ved hjelp av kronometre. I alt brukte Gill 50 kronometre. Gill og 

Lindsay opplevde at Venuspassasjen ikke kunne gi parallaksemålinger med tilstrekkelig 

nøyaktighet. Derfor fokuserte de på marsparallaksen tre år senere.    

 



I 1877 målte urmakeren David Gill (1843-1914) marsparallaksen på øya Ascension. 

Ascension er en øy som stiger opp av det sør atlantiske hav, midt mellom Brasil og Afrika. 

Gill fant at avstanden måtte ligge et sted mellom 149,6 millioner km og 150,0 millioner km, 

tilsvarer en parallakse på 8,78 buesekunder (usikkerhet på 0,012 buesekunder). De to 

astronomene var ikke like entusiastiske under Venuspassasjen i 1882, de mente at denne 

metoden var "gått ut på dato".  

Et år etter venuspassasjen i 1882 dro Simon Newcomb til Vienna observatoriet i 

Østerrike, han var interessert observatoriets nye teleskop, men på grunn av dårlig vær 

tilbrakte han mange timer i observatoriets bibliotek. Newcomb kjente til at den tidligere 

lederen av observatoriet Carl Ludvik Littrow  hadde kritisert Maximillian Hell og beskyldt 

han for forskningsjuks og manipulering av observasjonsdataene. Newcomb hadde et strekt 

ønske om å undersøke om observasjonene som Hell utførte i Vardø under 1769 passasjen var 

til å stole på. Newcomb fikk tilgang til observasjonsloggen til Hell, han fant ingen spor etter 

tall som var blitt visket ut eller tall som var skrevet med en annen blekktype. Newcomb sørget 

for at Hell fikk oppreisning 72 år etter sin død.  

Etter besøket på Vienna observatoriet startet Newcomb et nytt forskningsprosjekt, han ønsket 

å foreta en ny vitenskapelig analyse av over 200 rapporter som hadde ligget arkivert i over 

114 år. At Hell ble urettmessig nedvurdert og ekskludert av "det gode selskap" viser at andre 

observatører kan ha lidd samme skjebne. I 1891 publiserte Simon Newcomb resultatet av sine 

studier av de gamle rapportene fra 1700 tallet, han kom fram til at Solens parallakse var 8,79 

buesekunder, en verdi som nesten var den samme som parallaksen som Hornby og Gill fant i 

henholdsvis 1771 og 1774.  

 
Hvem hadde publisert den riktige avstanden mellom Jorden og Solen, var det Hornsby og Gil, 

begge fikk 149,7 millioner km, Encke (153 millioner km) eller Newcomb (149,6 millioner km)?  

 

Den tyske astronomen Gustav Witt oppdaget i 14. august 1898 et svakt objekt på en 

fotografisk plate.  Objektet var en ukjent asteroide som fikk navnet Eros. Newcomb observerte 

Eros og fant banen og kunne beregne at Eros var i opposisjon i januar 1931. I november 1898 

skrev Simon Newcomb skrev en artikkel i The Astronomical Journal november 1898. I artikkelen 

oppfordret Newcomb sine kolleger over hele verden: «Benytt heliometer og bestem posisjonen av 

Eros i forhold til stjernene, kombiner observasjonene fra den vestlige og østlige himmelkula og 

bestem Solens parallakse».  

I 1931 observerte mange astronomer Eros, observatoriene som deltok i prosjektet hadde det beste 

utstyret for posisjonsmåling av Eros i forhold til nærliggende stjerner. Nesten 3000 fotografier ble 

tatt av asteroiden fra 25 ulike steder på Jorden.  

I 1942 ble resultatet publisert, på denne tiden herjet den 2. verdenskrigen.  Av forståelige grunner 

hindret krigen samarbeidet fordi deltakerlandene stod på begge sider i konflikten. Det var Harold 

Spencer Jones som koordinerte det globale Eros prosjektet, han beregnet Solens parallakse til 

8,790 buesekunder, som gir en midler avstanden på 149,675 millioner kilometere. Jones mente at 

Eros parallaksen gav dimensjonen på solsystemet med tilstrekkelig nøyaktighet.  

Mange astronomer mente at det hadde ingen hensikt å bestemme fjerde desimale i solparallaksen 

fordi solparallaksen med 5 gjeldende siffer hadde ingen praktisk betydning.  Men den dramatiske 

historien om Solen parallakse slutter ikke her, etter andre verdenskrig ble metoden endret.  

 

Radarpulser ble sendt mot Venus, ekkoet ble fanget opp og parallaksen ble bestemt til 

8,794 buesekunder som gir en astronomisk enhet på 149,6 millioner km. Radarmålingene 

førte at tredje desimale i Eros parallaksen ble i 1964 endret fra 0 til 4. 

 

 



 

Den Internasjonale Astronomiske Union (IAU) i 1976 

Baneberegninger for romfartøyer krevde at solparallaksen hadde flere gjeldende siffer enn 4. I dag 

benyttes parallakseverdien 8,794148 buesekunder som tilsvarer 149,597870 km. Denne verdien 

ble akseptert av den Internasjonale Astronomiske Union (IAU) i 1976. Mange romferder etter 

1976 har vist at astronomiske enheten fra 1976 holder mål. I denne sammenhengen kan nevnes   

romfartøyet Galileo brukte 6 år på reisen til Jupiter og ble ødelagt 21. desember 2003. På veien til 

Jupiter passerte den Venus og to asteroider, uten en nøyaktig verdi for den astronomiske enheten 

hadde det ikke vært mulig å treffe asteroiden Ida 243. Denne begivenheten skjedde 28. august 

1993, avstanden fra romfartøyet til Ida er 10 500 km. Om en astronomisk enhet med 7 gjeldende 

siffer er tilstrekkelig vil bare framtiden vise. 

 
 

Bakgrunnsstoffet og referansene er tilgjengelig på nettstedet 

http://www.verdensrommet.org.  

Det var på øya Ven i Øresund det begynte 

Venuspassasjen 7. desember 1561 
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Urmakeren kjempet og seiret over astronomene 

Venuspassasjen 6. juni 1761 

Venuspassasjen 3. juni 1769 

Venuspassasjen 9. desember 1874 
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Eros i opposisjon januar 1931 - parallaksemålinger 
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Aktiviteter under Venuspassasjen 2012 
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