
Venuspassasjen 6. desember 1882 

Denne gangen var det flere land som trakk seg fra det internasjonale samarbeidet, fordi 

venuspassasjen som målemetode for bestemmelse av Solens parallakse ikke var nøyaktig nok. 

Det var spesielt Russland og Østerrike som ikke ville delta denne gangen. Astronomer fra 

USA deltok, britiske observatører deltok også franskmennene sendte ekspedisjoner til fjerne 

strøk. 

Den skotske astronomen og urmakeren David Gill (1843-1914) dro sammen med Lord 

Lindsay til Mauritius og observerte Venuspassasjen 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. Marsparallaksen gav avstand fra Jorden til 

Solen på omtrent150,7 millioner km, denne avstanden tilsvarer en Solparallaksen 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".  

Den amerikanske Astronomen David Pack Todd (1855-1939) drog til Lick Observatoriet i 

Caifornia for å ta bilder av Venuspassasjen 6. desember 1882. Han tok mange bilder av 

passasjen uten at de fikk vitenskaplig betydning. Lick Observatoriet tok vare på de 

fotografiske platene, de ble senere digitalisert og satt sammen til en video av forskere ved 

observatoriet. Det er spesielt å se en video som er satt sammen av bilder tatt for 130 år siden. 

Den amerikanske astronomen Simon Newcomb (1835-1909) var en av mange astronomer 

som mente at det ikke var riktig av den amerikanske Kongressen å bevilge 85 000 dollar til 

observasjon av Venus i 1882. Newcomb mente at Venuspassasjen som metode ikke gav godt 

nok resultat. Til tross for denne uenigheten ble han leder av den amerikanske ekspedisjonen til 

Sør-Afrika. Newcomb møtte den engelske astronomen David Gill i Cap Town. Gill hadde 

vært i Sør Afrika en god stund, ledet arbeidet ved Cap Observatoriet fra 1879 til 1907.  Gill 

hovedoppgave var heliometriske parallakseobservasjoner av stjerner.  
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Han utga en bok om denne observasjonsserien i 1893, boken viser at Gill observerte 

stjerneparallakser helt fram til 4. desember 1882.  Han var med andre ord ikke opptatt av 

vitenskaplige observasjoner av Venus 6. desember 1882, to dager senere en den siste 

stjerneparallaksen som er logført i boken.  

Gill fortalte Newcomb om jenteskolen i Wellington (Huguenot Seminary for girls) som han 

hadde besøkt mange ganger. Skolens leder, Abbie Fergusson, var en ivrig amatørastronom og 

en venn av David Gill. Fergusson ble inspirert av den amerikanske kvinnen Mary Lyon 

(1797-1849), som åpnet en ny institusjon for kvinner som ønsket høyere utdanning. Mount 

Holyoke Seminary hadde mottoet: "Gå der ingen andre vil gå, gjør det ingen andre vil gjøre". 

"Mary Lyon var overbevist om at strengt pålagt disiplin, kombinert med intellektuell mestring 

og religiøs tro, ville forberede Mount Holyoke studenter til å ta kontroll over sine liv og bruke 

sin utdannelse til å forbedre seg selv og verden rundt dem" (sitat)  

 

Newcomb ble fasinert av det Fergusson og hennes medhjelper hadde fått til i Wellington og 

bestemte seg for å plassere observatoriet utenfor skolebygningen, her hadde Gill allerede 

montert et teleskop som jentene kunne benytte som en del av undervisningen i astronomi. Gill 

og Newcomb var en stor inspirasjonskilder for jentene på skolen, de lærte å håndtere 

teleskopene og avlese pendeluret. Newcomb konstruerte et system som simulerte en kunstig 

transitt, denne ble plassert omtrent en kilometer fra teleskopet. Ved hjelp av dette systemet 

fikk observatørene anledning til å trene på avlesning av passeringstider.  

Det har blitt skrevet lite om den vitenskapelige betydningen av observasjonene til Gill og 

Newcomb i Sør-Afrika 1881. Begge var nok av den mening at Solens parallakse bestemt av 

metoden til Halley ikke gav godt nok resultat på grunn av atmosfæriske forhold, 

dråpeeffekten, usikkerhet i pendeluret og usikkerhet i bestemmelsen av stedets lengdegrad. 

Det virker av den grunn litt underlig at Newcomb dro til Sør Afrika i 1881, han observerte 

passasjen, demonterte teleskopene og dro hjem. Newcomb ønsket å analysere resultatene, 

men pengestøtten fra det amerikanske finansdepartementet ble ikke utbetalt til dette arbeidet. 

Som nevnt var Gill mer opptatt av stjerneparallakser enn Venusparallasken.   
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 I 1883 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 (1811-1877) hadde kritisert Maximillian Hell (1720-1792) 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.  

 
Over 600 rapporter ble registrert etter Venuspassasjen i 1769, mange av disse var mange disse 

holdt ikke mål.  Solparallaksen lå jevnt fordelt i intervallet fra 8,43" til 8,80". Spredningen i 

målingsresultatene var denne gangen mye mindre sammenliknet med resultatene fra 1761. 

Professor Thomas Hornsby ved Oxford vurderte også kvaliteten på rapportene og stod igjen med 

fem rapporter, en av disse var rapporten til Hell som ble publisert i november 1769. Beregningene 

basert på disse fem rapportene gav en parallakse på 8,78 buesekund (eller 150,7 millioner km). 

Spørsmålet som reiste seg etter passasjen i 1769 var parallaksen var 8,78 buesekunder, svar på 

dette spørsmålet vil ikke bli besvart før om 105 år 

David Gill mistet troen på Halleys metode etter 1874 passasjen på Mauritius, det var ikke mulig 

å redusere måleusikkerheten i Hallys metode. Gill ønsket å endre målemetoden, han dro øya 

Ascensien (1777) og fant Solens parallakse ved hjelp av Marsparallaksen. Solens parallakse 

ble målt til 8,78 buesekunder, med en sannsynlig usikkerhet på 0,012 buesekunder. Tilsvarer 

en avstand omtrent lik 150,7 millioner km.  
Johann Franz Encke (1791-1865), leder av Seeberg-observatoriet i Tyskland, studerte de gamle 

rapportene fra begge venuspassasjene på 17-hundretallet. I 1825 publiserte han beregningene og 

konkluderte med at avstanden fra Jord til Sol er 154 millioner kilometer. Denne verdien ble 

oppfattet som en naturkonstant og som ungdommen i Tyskland lærte på skolen som astronomisk 

enhet på 1800-tallet.  

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

(150,7 millioner km) eller Encke (154 millioner km)? Passasjene i 1874 og 1882 gav ingen ny 

informasjon avstanden mellom Sola og Jorda.  

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 (8,78 buesekunder) som Gill og Hornsby fant i henholdsvis 1774 og 

1771.  
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