
Galileis bedrift fejres  

Galileo Galilei, 1564-1642. Italiensk fysiker og astronom og en af hovedskikkelserne i den bevægelse, som 
omformede middelalderens naturfilosofi og teologiske spekulationer om Jordens placering i universet til 
naturvidenskabelig astrofysik. I 1609 rettede han sin hjemmekonstruerede kikkert mod planeterne og stjer-
nerne, og snart kunne han indirekte bevise, at Jorden ikke er universets centrum, men en ganske alminde-
lig, om end beboet planet. Kirken tog ham hans videnskabelige konklusioner ilde op, og i 1633 blev han 
idømt livsvarigt fængsel, der dog blev forvandlet til husarrest til hans dages ende.(Foto: Topfoto/Polfoto)

Johannes Kepler, 1571-1630. Tysk astronom, matematiker og 
elev af Tycho Brahe. Udgav i 1609 sit banebrydende værk “Den Ny 
Astronomi”, hvori han præsenterede naturlovene for planeternes 
gang omkring Solen. Beregningerne foretog han på baggrund af 
Tycho Brahes observationer af Mars. 
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Ved siden af sit gode hoved besad 
den danske astronom Tycho 
Brahe et par brede skuldre. På 

den ene stod Johannes Kepler, på den 
anden Galileo Galilei, og alle tre rakte 
de mod stjernerne. Ved fælles hjælp 
lykkedes det dem for 400 år siden at 
puste nyt liv i et ellers stivnet verdens-
billede.

Andre var ad spekulativ vej begyndt 

at rokke ved kirkens dogme om et én 
gang for alle Gudskabt og uforander-
ligt univers med Jorden som centrum. 
Filosoffen Giordano Bruno havde net-
op lidt flammedøden på bålet for den 
slags kættersk propaganda.

Først da Galilei rettede sin splinter-
nye, hjemmekonstruerede stjernekik-
kert mod planeterne i 1609, kom der 
for alvor hul igennem til himlens san-
de bevægelsesmønster. Gennem sit 
“rør til at se langt” opdagede han 
blandt andet Jupiters fire største må-
ner og indså, at ikke alt i rummet dre-

jer sig om Jorden. Dette uomgængeli-
ge, fysiske bevis punkterede totalt kir-
kens præk om universets beskaffenhed 
og er et af de største gennembrud no-
gensinde for den videnskabelige meto-
de.

I anledning af 400-året for Galileis 
opdagelse har FN udråbt hele 2009 til 
Astronomiens År. 

Kamp på tro og viden
I Danmark har Tycho Brahe Planetari-
um i København siden 1989 stået som 
et symbol på danskerens indflydelse 

på udviklingen af vor tids astrofysik.
Tycho Brahes opdagelse af en splin-

terny stjerne på firmamentet i 1572 og 
hans målinger gennem 20 år af plane-
ten Mars’ gang omkring Solen inspire-
rede både tyskeren Kepler og italiene-
ren Galilei til deres himmelske land-
vindinger.

At Tycho Brahe i virkeligheden hav-
de set en stjerne blusse op og dø, æn-
drer ikke ved hans fysiske observation 
af, at universet ikke er uforanderligt, 
som påstået i Bibelen. Iagttagelsen 
skete oven i købet uden brug af kik-

kert, der ikke var opfundet på det tids-
punkt.   

Kepler beskrev og satte for første 
gang planeternes elliptiske baner om-
kring Solen på matematisk formel. Det 
foregik samtidig med Galileis iagtta-
gelser af Jupiters måner foruden rin-
gen omkring Saturn, Månens bjerge 
og pletterne på Solen. Dertil konstate-
rede han, at Mælkevejen ikke bare er 
en stor tåge, men består af utallige en-
keltstjerner uendeligt langt væk.

Tycho beskrev, Kepler beregnede, og 
Galilei beså begivenhederne i solsyste-

met. Tilsammen kom, så og sejrede de 
med deres videnskabelige våben i 
kampen mellem tro og viden. De lagde 
grundstenen til den moderne astrofy-
sik.

I slutningen af 1600-tallet sluttede 
danskeren Ole Rømer sig til truppen 
med sine beviser for lysets tøven og be-
regninger af dets hastighed. Netop 
gennem præcise iagttagelser og målin-
ger af de fire Jupitermåners gang om-
kring moderplaneten. Desuden op-
fandt Rømer en række planetmaski-
ner, der kunne illustrere himmellege-

Himmelstormerne
mernes bevægelser. Et par af disse tek-
niske vidundere findes i dag på Rosen-
borg Slot i København, hvor de i anled-
ning af Astronomiens År for tiden ind-
går i udstillingen “Hvor er jeg? - Fra 
solur til GPS” om dansk, himmelforsk-
ning gennem tiderne. 

Livsvarig husarrest
Det holdt hårdt for Galilei at klare sig 
fri af bålets flammer. Nok nærede Vati-
kanets inkvisition sig for at gøre brug 
af tortur, da den arresterede ham for 

udbredelse af den ny viden om Jordens 
mere ydmyge, men helt sande place-
ring som en lille planet i sin bane om-
kring Solen.

Den ny viden undergravede kirkens 
autoritet, og de katolske ypperstepræ-
ster kunne ikke lade udbredelse af den 
slags djævelskab gå upåtalt hen. Men 
kendsgerningerne var uigendrivelige, 
og Galilei slap for bålet. Dommen i 
1633 lød på livsvarig fængsel, der blev 
ændret til husarrest.

Galilei gik ind for det kopernikanske 

verdensbillede, der placerede Solen og 
ikke Jorden som universets centrum. 
Allerede i1616 havde kirken dømt 
ham til ikke at udtale sig offentligt om 
denne påstand. Men han kunne ikke 
nære sig, og i forbindelse med den livs-
varige fængselsdom 17 år senere blev 
han dømt til at tilbagekalde sine me-
ninger om Jordens bevægelse omkring 
Solen. Det gjorde han.

Men da han bukkende og skrabende 
bakkede ud af retslokalet, hedder det 
sig, at han mumlede: “Men den bevæ-

ger sig nu alligevel”.
I dag ved vi, at det er så sandt, som 

det blev sagt. Men så sent som i 1837 
benægtede den danske teolog og nati-
onaldigter N.F.S. Grundtvig det koper-
nikanske verdensbillede. Senere i år-
hundredet gik han i begyndelsen også 
imod Charles Darwins revolutioneren-
de lære om arternes oprindelse og in-
karnerer på den måde de stærke kræf-
ter ethvert videnskabelig fremskridt 
ofte er oppe imod.

Idéen med Astronomiens år er ifølge 

astrofysiker Michael Linden-Vørnle, 
Tycho Brahe Planetarium, blandt an-
det “at så mange mennesker på Jorden 
som muligt skal få lejlighed til at ople-
ve himlen set gennem en kikkert.”

- Det internationale astronomiår 
handler først og fremmest om at åbne 
alles øjne for den fantastiske virkelig-
hed, vi selv er en uadskillelig del af. 
Mange opfatter universet som noget 
fjernt og abstrakt, men det er et grund-
læggende helt forkert syn på verden, 
siger Michael Linden-Vørnle.

Ligesom Galilei fik Solen, Månen og 
stjernerne ned på Jorden for 400 år si-
den gennem sit “rør til at se langt”, in-
viterer Tycho Brahe Planetarium og en 
stribe andre, danske videnscentre pub-
likum indenfor i hele 2009 for at tage 
universet i nærmere øjesyn. Bare klik 
ind på astronomi2009.dk for at se nær-
mere.    

oplyst: Tre astronomer - Tycho Brahe, Johannes Kepler og Galileo Galilei - fik ved fælles hjælp hul igennem til 
himlen og et nyt verdensbillede. Det sidste lille nøk op til Solen, Månen og stjernerne stod Galilei for med sin  
nyopfundne kikkert for 400 år siden. Derfor har FN udråbt hele 2009 til Astronomiens År
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For ca. 400 år siden rettede den italienske videnskabs-
mand Galileo Galilei sin kikkert mod planeten Saturn. 
Det er denne begivenhed, som vi i år markerer med 
Astronomiens År.

Da Galilei første gang betragtede Saturn, så han en 
stor kugle med to mindre kugler på hver side. Det ligne-
de grangiveligt et hoved med ører. 

Han kaldte dem også for “Saturns hængsler”.
Det mærkelige var, at hængslerne var forsvundet to år 
senere, hvorefter de atter dukkede op.

Senere har andre astronomer fundet ud af, at de 
“hængsler”, som Galilei opdagede, i virkeligheden var 
Saturns ringe. Et enormt system af sten og isklumper af 
vidt forskellige størrelser, som kredser om den store gas-
planet med forskellig hastighed.

Men hvorfor forsvinder ringene og kommer tilbage 
igen med mellemrum?

Saturns omløb om Solen tager 29,5 jordår. Samtidig 
kredser også Jorden rundt om Solen, hvilket som be-
kendt tager et år.

I løbet af denne runddans om Solen ser vi fra Jorden 
op på Saturn og dens ringsystem under forskellige vink-
ler. Man siger, at ringene er mere eller mindre tiltede.

Her i foråret 2009 er ringene stadig til at se. Vi ser dem 
nedefra og dermed på skrå.

Men i september krydser Jorden det plan, Saturns 
ringsystem ligger i. Derfor vender ringene kanten mod 
os. Da ringene er meget tynde, kan vi næsten ikke se 
dem længere. Men de er der stadig.

Hvis du vil opleve det samme som Galilei, kan du gå 
ud i nattemørket i marts måned og se Saturn under 
stjernebilledet Løven. Se i sydlig retning - sådan nogen-
lunde.

Stjernebillederne flytter jo på sig i løbet af aftenen. 
Også i løbet af måneden. 

Men den 8. marts er Saturn nøjagtig mod syd ved mid-
nat. Det vil sige, at den ses direkte modsat Solen. Man si-
ger, at planeten er i opposition. 

Hvis du har en god kikkert med stativ, eller et astrono-

misk teleskop, kan du stadig se ringene.
Til efteråret er det slut for denne gang med at kunne 

se Saturns ringe, da de så vil så i en vinkel, hvor de er 
meget svære at se.

ole Fastrup, (t.v.), og Per Rieffestahl ved Urania  Observatoriet i Aalborg.

Månen. Finde frem til nye detaljer i 
månelandskabet. Se på fjerntliggende 
stjerner og mælkeveje og glæde sig 
over nærmeste naboer - Venus, Mars 
og de andre planeter i vores eget solsy-
stem.

- De professionelle astronomer sid-
der i dag med computerbilleder fra de 
store stjerneobservatorier i Chile eller 
på De Kanariske Øer. Det gør vi ikke. 
Vores udstyr er mere gammeldags, og 
derfor ikke så teknisk avanceret, men 
til gengæld får vi den ægte oplevelse af 
at stå ved en stjernekikkert og se på 

stjernerne med vores egne øjne, for-
tæller Ole Fastrup og Per Rieffestahl.
Derudover bruger medlemmerne i NA-
FA rigtig meget tid på at vise stjerne-
himlen frem for skoleklasser og for-
eninger fra hele Nordjylland, da man i 
foreningen lægger stor vægt på, at man 
gerne vil arbejde i folkeoplysningens 
tjeneste. 

Vildmosens mørke
I Urania Observatoriet er der derfor 
normalt åbent tre gange om ugen. 
Tirsdag og torsdag er der besøg af 

grupper, mens der er fri adgang hver 
onsdag aften. I øjeblikket er adgangen 
til observatoriet dog suspenderet, da 
hæve-sænkegulvet inde i observatoriet 
er gået i stykker.

Udover Urania Observatoriet råder 
NAFA også over et lille observatorium 
ved Vildmosegaard i Lille Vildmose. 
Her er kikkerten ikke helt så fin som på 
Urania Observatoriet, men til gengæld 
er her altid helt mørkt om natten.   

Storbyens lys er nemlig en drilsk 
form for lysforurening, der kan gøre 
det svært at se nattens stjerner.     

Jordens bane rundt om solen og en komets 
meget længere bane om rundt om solen.  
Bemærke kometens enorme hale af is og støv, 
der altid vender væk fra solen.  Scanpix

 I år er Astronomiens År og derfor vil de nordjyske amatør-
astronomer i 2009 give NORDJYSKES læsere mulighed for 
et indblik i deres fascinerende hobby mellem himmel og 
jord.

 Flere gange i løbet af året vil NAFA derfor skrive en artikel 
om, hvad der sker på stjernehimlen aktuelt. Vi bringer den 
første artikel i dag.

 Man kan læse mere om NAFA på internet-adressen.  
www.nafa.dk
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planeten saturn er meget karakteristisk med sine tydelige 
ringe, og derfor kaldes den også Ringenes Herre. Saturns rin-
gene kan netop nu ses tydelig med en kraftig kikkert, da rin-
gene står på skrå. Set fra Jorden varierer ringenes vinkel efter 
både Saturns og Jordens rotation, og til efteråret vil ringene 
være meget svære at se.


