
Totale solformørkelser 
 
 
 
  

Mikael Svalgaard 



Mikael Svalgaard - præsentation 
 

 



Mikael Svalgaard - præsentation 
 

 



Mikael Svalgaard - præsentation 
 

 



Mikael Svalgaard - præsentation 
 

 





Dec. 2020 





Formørkelse – eklipse 
 
græsk: ekleipsis 
dansk: forlade, opgive, svigt 



Prehistoriske folk og den kosmiske orden 
 



Den kosmiske ordens sammenbrud 
 



Den kosmiske ordens sammenbrud 
 



Rædsel og straf 
 



Amerika, 1700: Chippewa indianeres 
frygt for at Solens ild slukkedes for 
evigt fik dem til at fyre brændende 
pile mod Solen 
 
Japan 1700: brønde tildækkes for at 
forhindre forgiftning 
 
Grækenland år 29: man ser 
sammenhæng mellem eklipse og 
jordskælv med udslettelse af Nicea 
 
Iran 1978: jordskælv med 25000 døde 
tre timer før en total 
måneformørkelse - mange ser et 
sammentræf 
 
Indien 2019: syge børn begraves til 
halsen under ringformet formørkelse 
 

Rædsel og straf 
 



Tyske Regiomontanus laver i 1474 en 
måneformørkelses-tabel... 
 

Eklipsen som magt-instrument 
 

...som Columbus i 1504 bruger til at 
intimidere indianere på Jamaica 



Eklipsen som magt-instrument 
 



Eklipsen som magt-instrument 
 

Johann Adam Schall von Bell 



Den videnskabelige revolution 

Harari (Sapiens, 2013) 



Harari (Sapiens, 2013) 

Den videnskabelige revolution 
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Den videnskabelige revolution 



Teknik vs. tankegang 



Total 
solformørkelse 
 
- Dag bliver til nat 
- Planeter synlige 
- Kold luft 
- Morgenrøde 
- Forudsigelighed 
- Eksotiske steder 
 

 

Tyrkiet 2006 



1851 Jul 28 

Niels Bohr Institute 

Seneste totale solformørkelse i Danmark 
28. juli 1851 



2142 May 25 

Niels Bohr Institute 

den næste kommer 25 Maj 2142 
– for Bornholmerne 



2426 Sep 2 

Niels Bohr Institute 

-resten af os skal vente i 409 år 
(2 september 2426) 



2536 Mar 23 

Niels Bohr Institute 

- hvorefter Bornholmerne IGEN bliver 
begunstigede! 





FIND NY 





Hovedaktørerne: Solen og Månen 

Månens afstand:  366.220 km 
Månens vinkeldiameter:  0.5437 grader 

Solens afstand:  152.100.987 km 
Solens vinkeldiameter:  0.5243 grader 



Hovedaktørerne: Solen og Månen 

Solen er 400 gange større end Månen 
og 400 gange længere væk! 

- derfor har de samme størrelse på himlen 



Solformørkelse set fra Jorden 
... fra Mars 

... fra Jupiter 

... fra Saturn 

(alle billeder er i samme målestok) 

(foto: Michael Rask, 2006) 



Månens dannelse 






Månen versus Jorden 

Diameter 4 gange mindre 
Masse er 1.2% af Jorden 
Albedo er 12% (Jorden 30%) 
Ingen atmosfære 
Tyngdekraft 1/6 Jordens 
Temp. -180C , +120C 



Hvad med fremtiden...? 

Månen fjerner sig 4 centimeter pr. år 
Solen bliver 10cm større pr. år 

Festen er forbi om 563 millioner år! 
ß 



Alting bevæger sig i solsystemet! 
 

- meteor nedslag; afgørende for livets udvikling 



Alting bevæger sig i solsystemet! 
 

-okkultationer; flotte at se på 



Alting bevæger sig i solsystemet! 
 

-Venus transit; meget sjældne – næste gang i 2117 



-Merkur transit; lidt mindre sjældne – næste gang 2032 



Formørkelsens geometri 
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Formørkelsens geometri 



Saros periode:   223 synodiske måneder = 242 drakoniske måneder 
 
= 18 år, 10 dage og 6 timer 
 
Sol- og måne formørkelser gentager sig efter efter en Saros periode. 

Gentagelsens glæde 



Gentagelsens glæde 

Saros periode:   223 synodiske måneder = 242 drakoniske måneder 
 
= 18 år, 10 dage og 6 timer 
 
Sol- og måne formørkelser gentager sig efter (næsten) efter en 
Saros periode. 



Babylonske ler tavler, 3000 år siden 

Antikythera mekanismen, 2000 år siden: 

I tusindvis af år har man kunnet forudsige hvornår en formørkelse var mulig! 
 
Krav: skriftsprog, kalender, gamle optegnelser af formørkelser (civilisation) 
 
(man behøver ikke have moderne videnskab) 



Månens skygge: 
Månens skygge bevæger sig  
med ca. 5000 km/t  
– hurtigere end et jagerfly på fuld kraft... 
 



Månens skygge: 
Månens skygge bevæger sig  
med ca. 5000 km/t  
– hurtigere end et jagerfly på fuld kraft... 
 

Satellitfilm: 
Solformørkelsen den 8. Marts 2016 



Solens anatomi 
 

Kernen 

Radiativ zone 

Konventions 
zone 

Fotosfæren 

Konvektions celler  

Chromosfæren 

Koronaen 

Solpletter 

Protuberans 



Solaktivitet: 
 
Antallet af solpletter er et mål for 
Solens magnetiske aktivitet. 
 
Vi har passeret solplet maksimum 
og er dybt nede i minimum. 

Leif Svalgaard 
- astrofysiker (og min far) 



Koronaen ved solplet minimum og maksimum 
 

1995 - minimum 
 

1999 - maximum 
 



Kl. 13:55:07 

Tyrkiet  
29. marts 2006 
 
Kl. 13:53:57 



Kl. 13:55:13 



Sollyset slipper kun igennem få 
steder på Månens rand, hvor der er 
lidt dybere kratere og månedale. 

Solskiven svinder ind til en bue, der 
bliver mindre og mindre 
(set igennem formørkelsesbriller!) 
 
Kort efter kan man se:  
 
- BAILYS PERLER 
 
- DIAMANTRING-EFFEKTEN (uden briller!) 
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Venus ®  

Tyrkiet - 2006  



Rusland - 2008  







Den seneste formørkelse: 







Tyve års satellit målinger af skydække 
 



Tyve års satellit målinger af skydække 
 



Tyve års satellit målinger af skydække 
 



Solformørkelsen i Argentina 
 



Udfordringer 
 



Klima statistik 
 



Primær og sekundære lokationer 
 



Sekundær lokation 
 

Solformørkelsen 
 



74 min. 64 min. 151 sek.  

Nøgle-tal for formørkelsen:  
(lokal tid) 
 
- Solopgang: 8:27 
- 1. kontakt - Månen rører solranden 16:25:32 
- 2. kontakt - Totaliteten starter 17:39:32 
- 3. kontakt - Totaliteten slutter 17:42:03 
- Solnedgang: 18:45 
- 4. kontakt - formørkelsen afsluttet 18:46:53 
 
Varighed i alt:   2 timer 20 min. 
Varighed af totaliteten:  2 min. 31 sek. 
Højde over horisonten:  11° 

Retning:     305° (vest) 
 



Himlen under formørkelsen 

Kig især efter: 
Merkur, Mars, Venus og Sirius... 



Vejrudsigten (hentet 2/7 kl. 7:00): 

accuweather.com 

spotwx.com 



Mørke nætter: 

Enestående muligheder 
for at opleve sydhimlens 
stjernevrimmel! 



Astro-guide medhjælpere 



Astro-guide medhjælpere 



Tak for 
opmærksomheden! 
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