
Venuspassasjen 3. juni 1769 

 

Lalande – et verdenskart med observasjonsstedene 

Den franske astronomen Joseph-Jerome de Lalande (1732-1807) utviklet et verdenskart 

(1764) over varigheten av Venuspassasjen på forskjellige steder på Jorden. Kartet til Lalande 

var en forbedret versjon av verdenskartet som franskmannen Joseph-Nicolad Delisle (1688-

1768), astronomen som laget verdenskartet for passasjen i 1761. 

Pingre - til Sørhavet?
 

Den franske astronomen Alexandre-Gui Pingre (1711-1796) hadde også vært i Det Indiske 

hav i 1761. Han var en stor tilhenger av Halleys metode som krevde at passasjens varighet 

måtte måles fra to steder som lå langt fra hverandre. Pingre ønsket å foreta en måling på en øy 

langt sør i Sørhavet. Observasjon av passasjen fra Sørhavet hadde vært gunstig fordi 

passasjetiden sett fra dette området hadde vært en god del mindre enn passasjetiden observert 

fra Lappland (Vardø i Norge). Siden den portugisiske sjøfareren Ferdinand Magellan (1480-

1521), som var den første som dro sørover langs vestkysten av Sør-Amerika, hadde opplevd 

svært dårlig vær på turen, skrinla Pingre reisen til Sørhavet. Forslaget til Pingre viser 

imidlertid at valg av observasjonssted var et viktig diskusjonstema. Det gjaldt å finne 

posisjoner som var gunstige for målemetoden, men det var også viktig at stedet som ble valgt 

hadde gode værprognoser. Istedenfor å dra til Sørhavet, valgte Pingre en trygg reise til Saint 

Domingo i Vest India. Pingre fikk ingen problemer underveis. Han kunne ta med seg hjem 

flere uavhengige observasjoner av passasjen som ga tidspunktet for 1. kontakt med en 

spredning på 10 sekunder. 

Jean Le Gentil - fra Mauritius til India via Manila  

Jean Le Gentil (1725-1796) forlot Frankrike 26. mars 1760 med kurs mot Pondichery i India, 

men nådde ikke India på grunn av storm og blokader. Venuspassasjen opplevde Le Gentil ute 

i det Indiske hav på vei til øya Ile de France (Mauritius). Le Gentil var ikke i stand til å utføre 

målingene fra et bevegelig dekk. Forståelig nok var skuffelsen stor. Le Gentil bestemte seg 

derfor å bli i Det Indiske hav frem til passasjen i 1769 som var hans siste sjanse til å bidra i 

jakten på Venusparallaksen. Le Gentil informerte sine venner i Paris om at Manila i Asia var 

hans nye observasjonssted. Denne gangen tok han ingen sjanser og var fremme i Manila 

august 1766.  

Da Lalande fikk høre at Le Gentil var i Manila, skrev han et brev til Le Gentil og anmodet 

ham å flytte til Pondechery i India, stedet han ikke nådde i 1761. Le Gentil imøtekom 

anmodningen og dro til India og kom fram 27. mars 1768. Han kunne gjøre sine forberedelser 

uten forstyrrelser. Det hører med til historien at Le Gentil fikk låne utstyr fra engelskmennene 

etter krigen var slutt. Alt lå tilrette for gode observasjoner av passasjen. Været var stabilt helt 

fram til 3. juni 1769. Le Gentil beskriver i sin dagbok den skuffelsen han følte da været var 

dårlig under hele passasjen. "That is the flate which often attend astronomers". Senere fikk 

han høre fra venner at det var perfekte observasjonsforhold i Manila, stedet han reiste fra. Ved 
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hjemkomsten til Frankrike fikk han oppleve et nytt tilbakeslag. Vennene trodde han var død 

og dødsboet var fordelt. En utrolig historie - Le Gentil satset og tapte alt uten å få den 

observasjonen han jaktet på.  

Jean Chappe Auteroche – til California/Mexico 

Astronomen Jean Chappe Auteroche (1728-1739) fikk stor anerkjennelse etter sin reise til 

Sibir i 1761. Han observerte under gode forhold og fikk de observasjonene han hadde 

planlagt. Denne gangen ønsket også han seg til Sørhavet, samme sted som astronomen Pingre 

hadde foreslått. Han ble frarådet på grunn av politiske blokader og dårlig vær. Han ble sendt 

til sydspissen av halvøya Baja Peninsula i Mexico, til en landsby som i dag heter San Jose del 

Cabo. Han ankom med sitt følge 19. mai 1769. Ved ankomst fikk de erfare at innbyggerne var 

angrepet av en epidemisk sykdom, sannsynligvis tyfus. Til tross for denne epidemien valgte 

de å bli i San Jose. Chappe skriver i sin dagbok at observasjonen foregikk uten problemer. 

Etter passasjen ble Chappe smittet, men fortsatte å arbeide med å bestemme lengdegraden for 

observasjonsstedet. 18. juni benyttet han måneformørkelsen og bestemte lengdegraden for 

landsbyen. Så døde han 1. august 1769 i en alder av 41 år. Historien forteller at Chappe var 

fornøyd med observasjonene. Det var kun to av medlemmer av observasjonsgruppen på 68 

som overlevde epidemien. Pauly og Noel tok med seg observasjonsdataene og den triste 

historien tilbake til Frankrike.  

Charles Green og Løytnant James Cook - til Tahiti 

Den engelske astronomen Thomas Hornsby (1733-1810) holdt i februar 1765 en entusiastisk 

tale til Royal Society. Hans budskap var følgende: "Vi må benytte anledningen til å observere 

Venuspassasjen i 1769 og bidra til løsning av størrelsen på Solsystemet. Vi kan ikke la dette 

store problemet være uløst for våre etterkommere de neste 105 år" (Sellers, 2001, s. 144) 

Engelskmennene måtte bestemme seg for et gunstig reisemål. De resonnerte på samme måten 

som den franske astronomen Pingre som ønsket seg til Stillehavet fordi parallaksemetoden 

krevde at observasjonsstedene måtte ligge langt fra hverandre. Pingre som dro selv til Vest-

India, vurderte at seiling rundt Sør-Amerika ville sette ekspedisjonen i fare.  

"The Royal Society" med den kongelige astronomen Nevil Maskelyne i spissen, bestemte seg 

for å sende én ekspedisjon til Hudsons Bay i Canada, én til Nordkapp i Norge, én til 

Hammerfest og én ekspedisjon til Stillehavet. Det var reisen til Stillehavet som fikk mest 

oppmerksomhet.  

En gammel bark som fraktet kull ble ferdig restaurert i august 1768 for 2294 pund. Barken 

veide 368 tonn og fikk navnet His Majesty Bark Endeavour. Løytnant James Cook (1728-

1779) ble skipets kaptein og skuta ble utrustet for venuspassasjen i Stillehavet. James Cook 

var en dyktig navigatør. Han fant lengdegraden for Newfoundland 5. august 1766 ved hjelp av 

solformørkelsen.  Cook klarte å overbevise The Royal Society at han var rett mann til å lede 

forskningsekspedisjonen til Stillehavet.  

Maskelyne ønsket imidlertid Greenwich-observatøren Charles Green (1735-1771) som 

ekspedisjonens astronom. Green var en av flere observatører i Greenwich observatoriet under 
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passasjen i 1761.  . Greenwich-observatoriet var ett av observatoriene som fikk et resultat med 

stor usikkerhet. Maslelyne var veldig opptatt av at Green skulle unngå de feilene som ødela 

resultatet i 1761. Det var spesielt viktig for Maslelyne at observasjonene neste gang ble utført 

uavhengig av hverandre. Den vitenskapeliges ekspedisjonen til James Cook hadde Stillehavet 

som mål, men var usikker på hvor i Stillehavet observatoriet skulle settes opp. Historien 

forteller at Kaptein Samuel Wallis kom tilbake fra Stillehavet bare noen uker før Cook skulle 

sette kursen mot Stillehavet. Wallis kunne fortelle om øya Tahiti, en frodig øy som han hadde 

oppdaget (Sellers, 2001, s. 147). Sent i august 1768 satte Endeavour med James Cook og hans 

mannskap kursen mot Tahiti, godt forberedt for den lange reisen.  

Endeavour ankom Tahiti 13. april 1769, omtrent én måned før passasjen. Observasjonsstedet 

Cook og Green bestemte seg for heter i dag "Point of Venus". Været kvelden før passasjen var 

dårlig, men heldigvis forsvant skyene. Cook skrev følgende i sin dagbok: "[...] and the air was 

perfectly clear, so that we had every advantage we could desire in Observing the whole of 

passage of the Planet Venus over the Sun's disk" (Sellers 2001, s. 148) 

Observasjonene på Tahiti var en suksess som ble feiret. Men Cook var bekymret fordi han og 

Green observerte forskjellig tidspunkt for indre kontakt. I sin dagbok og beskrev Cook de 

faktorene som gjorde observasjonene usikre. Venus endret tilsynelatende form, slik at 

planeten liknet på en sort dråpe like etter 2. kontakt. Cook observerte også en svak lysende 

ring rundt Venus, han kalte ringen for penumbra. Den sorte dråpen og penumbraen, som Cook 

kalte ringen, var usikkerhetsfaktorer som var årsak til at Cook og Green fikk forskjellig 

resultat. Tidsforskjellen var 20 sekunder. 

Turen fra Tahiti og hjem til England ble vanskelig. Fra Tahiti dro Cook til New Zealand og 

seilte deretter langs østkysten av Australia og til Syd Afrika. Nesten halvparten av 

mannskapet døde av malaria på hjemturen. Endeavour ankom England 13. juni 1771. Reisen 

hadde vart i nesten tre år. 

Også Charles Green døde på hjemreisen og fikk en våt grav. I alt døde 3 astronomer til 

sammen på alle Venus ekspedisjonene i 1769.   

George III – kongen med privat observatorium 

Den engelske kongen George III var interessert i vitenskap. Han hadde bygd et privat 

observatorium som skulle innvies under Venuspassasjen i 1769. Observatoriet hadde det beste 

utstyret som var å fått i på den tiden, men resultatet ble aldri publisert. Det blir ren 

spekulasjon hvorfor kongen ikke ville publisere resultatet. Det kan tenkes at Georg III i likhet 

med den danske astronomen og adelsmannen Tycho Brahe (1546-1601) anså publisering av 

vitenskapelig arbeid til å være under verdigheten til en adelsmann. Var Kongen redd for at 

observasjonene skulle bli gransket av andre? Observatoriet er i dag et museum og har fått 

navnet Kew Observatory. 
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Maximilian Hell - til Vardø i Lappland 

Lederen av Vienna observatoriet i Østerrike, astronomen Maximilian Hell (1720-1792), dro til 

Lappland, nærmere bestemt Vardø i Norge. Vardø lå langt mot nord og Solen var oppe hele 

døgnet. Her kunne han observere hele Venuspassasjen.  

Det var Christian VII, kongen av Danmark og Norge, som inviterte Hell. Kongen mente at 

Hell hadde god observasjonserfaring og var i stand til å utføre de nødvendige observasjonene 

i løpet av Venuspassasjen 3. juni 1769.  

Hell dro fra Vienna 28. april 1768 og kom til Vardø 11. oktober 1768. Han bygde 

observatoriet i byen og var klar til å observere passasjen 3.-4. juni 1769. Venus traff Solen 3. 

juni omtrent klokka 21:34 og forlot Solskiven omtrent klokka 03:33 om morgenen 4. juni. 

Hell var heldig med observasjonsforholdene og var fornøyd med målingene.  

De Lalande skrev til Hell at han ønsket en kopi av resultatene fra Vardø-observasjonene. Hell 

svarte at resultatene ville bli publisert i Vienna. Hell dro fra Vardø 27. juni 1769 og brukte 

over ett år på reisen til Vienna der han ankom 12. august 1770.  Forsinkelsen førte til en del 

onde spekulasjoner. De Lalande ble irritert og usikker på om observasjonene til Hell var til å 

stole på eller om han i det hele tatt fikk observert passasjen. På sin reise til Vienna hadde Hell 

et langt opphold i Danmark og valgte å publisere resultatet der. Det var tross alt Kong 

Christian VII som hadde betalt ekspedisjonens utgifter. 120 kopier av Hells rapport ble utgitt 

24. november 1769. Publiseringskonflikten mellom Hell og De Lalande førte til at Hell fikk et 

dårlig rykte som observatør. Han ble beskyldt for manipulering av resultatet. 

I 1835, 66 år etter publiseringen, fant østerrikeren Carl Ludwig Littrow (1811-1877) den 

originale observasjonsloggen fra Vardø-observasjonene. I sin rapport slo Littrow fast at Hell 

hadde manipulert resultatet. Littrow mente å ha funnet spor etter sletting og korreksjoner av 

tall i loggen. Tidspunktet for 2. kontakt var skrevet på ny med en annen farge på blekket. 

Astronomen Hell kom nok en gang i dårlig lys. 

George Airy (1801-1892), leder av Observatoriet i Greenwich uttalte i 1857 følgende. "Den 

største usikkerheten i resultatet fra 1761-passasjen var usikkerheten i lengdeforskjellen 

mellom de ulike observasjonsstedene. Den største usikkerheten i resultatet fra 1769-passasjen 

var Hell og hans troverdighet» (Sellers 201, s. 142). Uten at vi kan stole på resultatet til Hell 

kan vi ikke stole på beregningene fordi parallaksemetoden var avhengig av stor avstand 

mellom observasjonsstedene.  

Simon Newcomb (1835-1909) besøkte Vienna observatoriet i 1883 på grunn av observatoriets 

nye teleskop. På grunn av dårlig vær tilbrakte han mange timer i biblioteket. Newcomb kjente 

til at Littrow hadde kritisert Hell og beskyldt han for forskningsjuks. Han hadde et ønske om å 

se på dokumentasjonen etter passasjen 1761 og 1769. Da Newcomb fikk tillatelse til å se på 

observasjonsloggen til Hell, fant han ingen spor etter tall som var blitt visket eller tall som var 

skrevet med en annen blekktype. Newcomb mente derimot at Hell måtte skrive tallene på ny 

etter han hadde gått tom for blekk mens han skrev. Enkelte steder hadde Hell skrevet feil, 

visket og skrevet det riktige tallet. Det som var uforståelig for Newcomb var at Hell hadde 
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endret blekktypen. Newtomb stilt Weiss, lederen av observatoriet, spørsmålet: "Hvordan 

kunne det være mulig at Littrow kunne ta feil av fargene i loggen?" Weiss kunne meddele at 

Littrow var fargeblind og av den grunn hadde tolket loggen feil. Hell fikk oppreisning 72 år 

etter sin død og hans måleresultater ble verdsatt og viktig for bestemmelsen av størrelsen på 

Solsystemet. 

Sammendrag 

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. 

En kunne fastslå at avstanden fra Jorden til Solen ligger et sted i intervallet fra 150 millioner 

til 151 millioner kilometer. 

Professor Thomas Hornsby ved Oxford vurderte kvaliteten på rapportene (Sellers, 2001, s. 

153) og 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 som baserer seg på disse fem observasjonene. 

Han skriver: "The parallax on the 3. June being  8,65", 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 English miles (150,7 

millioner km) [...]".(Sellers 201, 153) Legg merke til at Hornsby stolte på resultatene som 

Hell publiserte i november i 1769 at de inngikk i beregningene til Hornsby. 

En kom fram til et imponerende resultat. I dag vet vi at feilprosenten var 0,80 %. Den 

astronomiske enheten har en tabellverdi 149,6 millioner km.  

Venuspassasjen 1769 førte til et stort skritt i utviklingen av den menneskelige kunnskapen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

   


