
Venuspassasjen 7. december 1631 

Sol med solflekk

Bilde av Solen på veggen

 
 

 

Vi går tilbake til maidagene i 1607, Kepler (1571-1630) hadde observert Merkur som 

aftenstjerne over lengre tid og hans beregninger viste at Merkur ville passere foran solskiven 

27. mai dette året. Kepler mente at planeten ville være observerbar uten teleskop, han fanget 

sollyset opp på et stykke papir bak et hull i veggen (pin-hole kamera). Kepler fikk se en liten 

sort flekk på Sola, han trodde først at flekken var Merkur. Kepler erkjente etter Galileo 

oppdaget solflekkene at flekken han så 27. mai 1607 ikke var Merkur, men en solflekk. 

Historien viser at Kepler var fornøyd selv om han ikke fikk se Merkur fordi han var den første 

som hadde sett en solflekk. Kepler fortsatte med å utvikle en teori for planetsystemet.  

 

I 1629 annonserte han i en artikkel at Merkur vil passere foran Sola 7. november 1631 og 

oppfordret til observasjon av begivenheten. Kepler fikk ikke oppleve denne passasjen, han 

døde i 1630. Begivenheten fant sted 7. november 1631 og ble observert av Pierre Gassendi 

(1592-1655). I motsetning til Kepler (1607) trodde Gassendi at han observerte en solflekk 

fordi Gassendi hadde forventet et større skyggebilde av Merkur, men etter nærmere 

undersøkelser fant han at flekken var Merkur. At Gassendi fikk øye på Merkur 7. november 

1631 var en betydelig suksess for tabellene til Kepler (Rudolphine Tables). Keplers tabeller 

hadde en nøyaktighet på 10 bueminutter (1/3 av Solens diameter). Tabellene til Ptolemy og 

Copernicus til sammenlikning, hadde en posisjonsfeil på omtrent 5 grader (David Sellers 

2004, «The Transit of Venus») 

 

I den samme artikkelen (1629) annonserte Kepler at Venus vil passere foran solskiven i 

desember 1631, altså en måned etter Merkurpassasjen. Ingen har observert denne passasjen 

fordi begivenheten foregikk etter at Solen hadde gått ned.  Det var en stor skuffelse fordi 

neste passasje vil skje om 130 år i følge Kepler. 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. 

 

 


