
Venuspassasjen 4. desember 1639  

 

Jeremiah Horrocks (ca. 1619 – 1641) ble tidlig interessert i astronomi, som trettenåring (1631) 

begynte han å studere ved universitetet i Cambridge. Astronomimiljøet på universitetet i 

Cambridge var fattig, han fant ingen som hadde de samme interesser som han og var nødt til å 

framskaffe kunnskapen uten hjelp fra studenter og lærere. På universitetet ble Horrocks omtalt 

som den nysgjerrige astronomen.  

Han forteller: "På den tiden var der ingen professorat i matematikk, der var heller ikke 

undervisning i vitenskapsteori. Jeg har møtt mange hindre på universiteter, jeg er for tiden 

uskolert for teoretiske studier. Mine knappe økonomiske resurser tar fokus vekk fra studiet og 

fører til dårlig humør. Jeg er svært lei for at ingen på universitetet er i stand til å veilede meg 

inn i denne kunsten (astronomi), der var heller ingen som støttet meg i bestrebelsen å bli en 

god "kunstner".  Hvordan skal jeg komme meg ut av denne sløvheten og kjedsommeligheten?  

Jeg bestemte meg for å arbeide og frambringe flid med tålmodighet. Det var ingen annen 

utvei" (Sitat fra boken til David Sellers). 

 

I 1635 forlot han Cambridge og begynte å studere og observere på egenhånd, da var han 17 år.  

 

Han fikk tak tabellene Johannes Kepler og leste om samarbeidet mellom Kepler og Tycho 

Brahe. Unge Horrocks ble inspirert Tycho Brahe og Kepler, han bygde teleskoper 

(sannsynligvis 1,5" refraktor, av samme type som Galileo brukte) og observerte posisjonen for 

Venus og Månen. Han var et teoretisk geni i følge Newton. Jeremiah bygde på en måte "bro" 

mellom Brahe/Kepler og Newton fordi han var den første som observerte at Månen gikk i en 

ellipsebane. 

 

Han lærte seg tidlig latin og kastet seg begjærlig over bøker som var skrevet av kjente 

astronomer. Han fikk en håndskrevet kopi av (1632) tabellene til Philip Van Landsberg. 

Kepler og Galilei, de levde samtidig med Landsberg, var også svært interessert i tabellene til 

Landsberg fordi tabellen gav informasjon om planetenes framtidige bevegelse.  

Horrocks lærte seg også å bruke Landsbergs tabellen. Han observerte planetene parallelt med 

sin nære venn William Crabtree (1610-1644). Observasjonene til Horrocks og Crabtree stemte 

overens, denne overenstemmelsen gav dem troen på at observasjonen de gjorde var riktige.  

Horrocks stolte på sin sine observasjoner, gikk gjennom Landsberg tabellen med et kritisk 

blikk og fant mange feil i tabellen. Horrocks gransket også Rudolphine tabellen (1627), 

tabellen som Kepler utviklet og som bygde på observasjonene til Tycho Brahe.  Kepler gav 

tabellene navnet Rudolphine til minne om keiserens innsats for astronomien som vitenskap. 

Den romerske keiseren Rudolf II tok i mot Tycho Brahe i Praha på slutten av 1500 tallet etter 

han ble utvist fra Danmark. Det var i Praha stjerneforskeren Brahe og matematikeren Kepler 

møttes. Tycho Brahe trengte en matematiker som kunne bearbeide alle tallene han hadde 

observert.    

Det var mens han studerte Landsbergs tabellen i oktober 1639 at han ble oppmerksom på 

Venus snart ville komme i konjunksjon og at planeten ville passere oppadstigende knute foran 

solskiven. Horrocks utførte observasjoner og beregninger og fant at Venus ville passere foran 

Sola 4. desember 1639. 35 minutter før solnedgang klokken 03:50 fikk Horrocks se Venus 

foran solskiven. 



 
 

Jeremiah Horrochs dokumenter Venuspassasjen 4. desember 1639 klokken omtrent 03:30 

(Wikipedia) 

 

"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" (Jeremiah Horrocks) 

 

 

 

   
 

Venus på solskiva observert av Jeremiah Horrocks 1639, publisert av Johannes Hevelius 1662 

 

 

Horrocks var sikker på at Venus ville passere foran solskiven 4. desember og skrev til sin 

venn Crabtree om hjelp. Han ba Captree observere diameteren på Venus. Kepler mente den 

var 11’, Lansberg 11’ og han selv i underkant av 1’.  Tegningen over viser at Venus hadde en 

diameter på omtrent 1’.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:JeremiahHorrocks.jpg


Crabtree bodde nærmere Manchester, her var været dårligere enn noen mil nord for Liverpool, 

observasjonsstedet til Horrocks. Craptree så bare et kort glimt av Venus, han ble så beveget av 

situasjonen at han nærmeste glemte å ta systematiske observasjoner av begivenheten. Men 

han kunne bekrefte at diameteren på Venus var av samme størrelsesorden som observasjonen 

til Horrocks. 

Horrocks var veldig fornøyd med observasjonene, han fant posisjonen til oppstigende knute 

og han kunne oppdatere tabellene til Kepler (1627) i samsvar med observasjonene. 

 

Horrocks avtalte et møte Crabtree 4. januar 1641, på møtet skulle de diskutere hvordan 

resultatene fra Venuspassasjen skulle publiseres. Dessverre døde Horroch 22 år gammel, 

dagen før avtalt møte med Crabtree.  Horrocks liv var altfor kort, hans astronomiske 

prestasjoner var det bare noen få som kjente til, av den grunn forsvant mange viktige papirer. 

Hans venn Crabtree tok vare på en del, han døde (1644) i den engelske borgerkrigen (1642-

1651). Papirene som Crabtree hadde ble levert til astronomen Christian Huygens (1629-1695), 

han leverte de til Johannes Hevelius. Helvelius sørget for at en del av materialet ble publisert i 

1662 (se tegningen over).  Der var også en god del papirer som forsvant i bybrannen i London 

i 1666.  

The Royal Society i London fikk oversikt over papirene "som overlevde" den vanskelige tiden 

etter Horrocks død.  I 1672, tretti år etter Horrocks bortgang, ble disse publisert.  Et 

monument ble reist i Westminster Abbey i 1874, det engelske folk ønsket å hedre den unge 

astronomen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


