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De bli ver også kaldt ”de om
flak ken de” – el ler mere pro
sa isk og lidt ukor rekt: 

”vandrestjerner”. Kært barn har, 
som vi ved, man ge nav ne.

Vi be fin der os lige nu på en af 
dem, Jor den, og læg ger egent lig ik
ke rig tig mær ke til, at vi del ta ger i 
en ind vik let rund dans. Sam men 
med Mer kur, Ve nus, Mars, Jupiter, 
Sa turn, Ura nus og Nep tun dre jer vi 
rundt om vor moderstjerne So len. 
Sam ti dig dre jer alle rundt om sig 
selv.

An dre him mel gen stan de, som 
må ner ne, del ta ger i for vir rin gen og 
for eta ger yder li ge re et om løb om 
pla ne ter ne. Der er i sand hed tale 
om en sol sy ste mets kar ru sel!

Det bli ver end nu mere svim len de, 
når vi oven i kø bet må ac cep te re, at 
det ikke stop per her. Selve sol sy ste
met med alle pla ne ter ne for eta ger 
nem lig også en rej se om kring vor 
gal ak ses cen trum. Tu ren rundt i 
Mæl ke ve jen ta ger ca. et par hun
dre de mil li oner år. Det te kal des et 
ga lak tisk år. Og så dan kan man bli

ve ved. Tænk bare på teo ri en om 
Uni ver sets ud vi del se!

Når vi ser op på nat te him len, be
væ ger stjer ner ne sig til sy ne la den de 
fra øst mod vest li ge som So len. Det
te skyl des Jor dens ro ta tion  og er 
alt så et syns be drag. Pla ne ter ne og 
Må nen be væ ger sig i sam me ret
ning  og af sam me grund.

Men hvis man er op mærk som, vil 
man se, at de har de res egne selv
stæn di ge be væ gel ser i mod sat ret
ning. Det op da ger man, når man 
be mær ker de res po si tion i for hold 
til stjer ne bil le der ne. I for hold til 
dem be væ ger de sig mod øst til 
ven stre, når man ser mod syd. De er 
alt så ude på de res egne og helt pri
va te ture rundt So len  og i de res 
egne og helt pri va te tem pi. Jo læn
ge re ude de er, jo læn ge re tid ta ger 
det.

Det var astro no men og ma te ma ti
ke ren Jo han nes Kep ler, Ty cho Bra
hes as si stent i Prag, som fandt frem 
til, at pla ne ter nes ba ner er el lip se
for me de, og at de be væ ger sig hur
tigst, når de er nær mest So len og 
lang somst, når de er længst væk fra 
den. Han fandt også ud af, hvor dan 
man kun ne be reg ne de res fart om
kring So len. Nep tun er 165 år om 

det. For Mer kur ta ger det 88 dage, 
for Jupiter 12 år. Jor den er som be
kendt 365 dage (et jord år) om 
kreds lø bet.

En kosmisk sløjfe
At pla ne ter ne i old ti den op fat te des 
som nog le, der flak ke de om og ikke 
al tid kun ne be stem me sig til, i hvil
ken ret ning de skul le ”van dre”, 
skyl des et fæ no men, som først me
get se ne re blev for stå et af astro no
mer ne. Fæ no me net hed der ”sløj fe
be væ gel ser”. Un der ti den ser det for 
os jord bo ere ud, som om pla ne ter
ne un der ti den ven der om og går 
den mod sat te vej. På et tids punkt 
be sin der de sig så og ven der til ba ge 
til den rig ti ge ret ning.

Der er tale om et op tisk be drag.
Pla ne ter nes for skel li ge af stan de 

fra So len be vir ker, at de ind re pla
ne ter, ek sem pel vis Mer kur, på nog
le tids punk ter over ha ler Jor den in
den om på vej rundt om So len. An
dre gan ge er det Jor den, der over
ha ler ek sem pel vis Jupiter, in den
om. I beg ge til fæl de skif ter syns ret
nin gen fra Jor den  og det ser ud, 
som om pla ne ter ne går til høj re i 
ste det for til ven stre. Når kap lø bet 
mel lem Jor den og en pla net er for

bi, er alt ved det gam le igen.
For at give gæs ter ved Ura nia Ob
servatoriet i Aal borg ind blik i vort 
sol sy stem har NAFA for en del år si
den fået la vet en så kaldt planetsti, 
som vi ser So len med de his to ris ke 
pla ne ter i de rig ti ge stør rel ses for
hold i gra nit, bron ze og stål.

So len er en kug le med en dia me
ter på 70 cm. Jor den er på 6 mm og 
be fin der sig 75 me ter der fra. Både 
stør rel ses for hold og af stands for
hold er kor rek te. Det vil sige, at alt 
er for mind sket to mil li ar der gan ge.

Af både prak ti ske og his to ris ke 
grun de har vi valgt at stop pe sti en 
ved Sa turn. Den nær mes te stjer ne  
bort set fra So len  vil le lig ge 20.000 
km væk. For ek sem pel på New Zea
land.

I gam le dage kend te man ikke 
Ura nus, Nep tun og den ned gra de
re de Plu to, der i dag reg nes for en 
dværg stjer ne. På Ura nia Observa
toriet glæ der vi os alle til igen at vi
se de rig ti ge stjer ner og pla ne ter 
frem for de nys ger ri ge be sø gen de. 
Det er lidt sjo ve re end at se dem i 
gra nit. For de len ved granitplane
terne på sti en er dog, at de ikke flyt
ter sig! På ob ser va to ri et kla rer vi 
det te pro blem ved at få en mo tor til 

  Van drings mænd  på himlen
Omløb: Pla ne ter ne blev op rin de ligt kaldt for van drings mænd i oldtiden
I mod sæt ning til fiks stjer ner ne hav de pla ne ter ne de res egen gang på him len

 { I år er det Astro no mi ens 
År, og der for vil de nordjyske 
ama tør ast ro no mer i 2009 
give NORD JYSKEs læ se re mu
lig hed for et ind blik i de res 
fa sci ne ren de hob by mel lem 
him mel og jord.

 { Fle re gan ge i lø bet af året 
vil NAFA skri ve en ar ti kel om, 
hvad der sker på stjer ne him
len. Idag handler det om vo
re nærmeste naboer  plane
terne

 {Man kan læse mere om 
NAFA på in ter net ad res sen  
www.nafa.dk.
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