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Jørðin melur um sólina og mánin melur um Jørðina. Sæð av jørðini 
sæst sólin rísa í eystri, fara vestureftir á luftini og seta í vestri. Henda 
rørsla stendst av snúninginum hjá jørðini um sína egnu ás eina 
ferð um samdøgrið. Geva vit okkum far um, hvørjar stjørnur sólin 
stendur ímillum, síggja vit, at sólin ger eitt umfarð á himmalkúluni 
um árið. Orsøkin er sjálvandi árliga umferðin hjá jørðini um sólina. 
Sólin fer runt í ekliptika, og tað er her møguligar myrkingar eru at 
síggja (enska orðið fyri myrking er eclipse). Flatan, sum ekliptika 
liggur í, nevna vit ekliptikaflatan. Stjørnumerkini í ekliptika verða 
nevnd dýrakringurin. Her eru tey stjørnu merkini at finna, sum eru 
at síggja í stjørnuspáteigum.
 
Eisini mánin sæst dagliga flyta seg vestureftir á luftini, men kvøld 
eftir kvøld sæst hann ota seg eystureftir millum stjørnurnar. Henda 
rørsla millum stjørnurnar er nógv skjótari enn samsvarandi rørslan 
hjá sólini. Eftir bara knøppum mánaði er mánin komin runt millum 
stjørnurnar. Mánin melur ikki um jørðina í sama flata sum jørðin 
melur um sólina. Mánaringrásin hellir stívliga fimm stig sammett 
við ekliptikaflatan. Tískil er mánin stundum yvir og stundum undir 
ekliptika flat anum, sí myndina niðanfyri.

Nú kunnu vit av hesum kanska fáa ta fatan, at her er talan um 
einfaldar rørslur: Jørðin melur um sólina og mánin um jørðina - tað 
er tað. Soleiðis er tó ikki. Kanna vit nærri eftir, er í veruleikanum 
talan um ógvuliga truplar rørslur, sí næstu myndina. 

Vit síggja, at snúningsásin hjá jørðini stendur ikki vinkulrøtt á 
ekliptika, men hellir í løtuni 23,44°. Hetta hallið er ikki fast, men 
broytist spakuliga, sum tíðin líður, ímillum stívliga 22° og stív liga 
24°. Snúningsásin hjá mánanum er heldur ikki vinkulrøtt á hansara 
umferðarflata, tí har er eitt áshall, sum er 6,68°. Vit síggja eisini, 
at mánaringrásin hellir 5,145° sammett við ekliptikaflatan. Mána
ringrásin hellir tí á myndini 28,58° sammett við ekvatorflatan hjá 
jørðini. Heldur ikki hetta hallið er fast, tí mánaringrásin precess erar, 
t.e. melur runt um jørðina eina ferð í stívliga átta ár. Hetta stendst 
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av tí, at mánin eftir eitt umfar (sammett við fastastjørnurnar) ikki 
er aftur í perigeum. Perigeum er tað punktið í rásini, har mánin 
er næstur jørðini. Periodan í hesi rørslu er 8,85 ár. Tíðin, mánin 
hevur at fara úr einum knúti, sí næstu mynd, aftur í sama knút, er 
heldur ikki tann sama sum umferðartíðin. Tí snarar knútalinjan, sí 
myndina, eina ferð runt um jørðina eftir 18,61 árum. Hetta hevur 
týdning, tá ið ræður um myrkingar, sí seinni.

Vit skilja av øllum hesum, at mánarørslan í veruleikanum er rætti-
liga fløkt, og vit kunnu spyrja, um nakað reglusemi so kann vera 
í myrking unum, mánamyrkingum og sólarmyrkingum. Svarið er, 
at her er eitt serligt reglusemi. Tað sigst, at fólk í Bábylon kundu 
gera forsagnir um myrkingar. Hesin førleiki man tó hava verið 
grundaður á ófatiliga drúgvar eygleiðingar og skrásetingar av 
myrk ing um, heldur enn á gjølliga vitan um rørslurnar hjá himmal-
knøtt  unum. 

Knútalinja
Fyrrapartin 20. mars í 2015 verður ein full sólarmyrking í Føroym, 
t.e. mánin verður tá millum okkum og sólina, og fullskuggin av 
honum, sum bara er fáar hundrað km breiður, fer norður ígjøgnum 
Atlantshav vestan fyri Føroyar, soleiðis at myrkingin er full hjá 
okkum. Tað er tó ikki hvørja ferð mánin er millum okkum og 
sólina, at myrking verður, tí mánarásin er ikki í ekliptika. Stundum 
fer skuggin av mánanum yvir jørðini og stundum fer hann undir. 
Mánamyrkingar og sólarmyrkingar kunnu bara vera í fullari sól 
ávikavist í tendring og bara tá ið jørðin er nærindis knút unum í 

Myndin vísir, ar rørslan hjá mánanum um jørð
ina í veruleikanum er rættiliga fløkt.

Skjótt søgd fakta um mánan
Mánin hevur bundnan snúning
Næstur jørðini 362.500 km burtur
Longst frá jørðini 405.400 km burtur
Synodisk* umferðartíð 29,530589 samd.
Siderisk** umferðartíð 27,321582 samd.
Miðalferð í ringrás 1,022 km/s
Rásin precesserar eitt umfar í 8,85 ár
Ráshallið við ekliptika er 5,145°
Áshallið er 6,68°
Miðalradius er 1737,10 km
Miðalevnisnøgdin er 3,3464 g/cm3

Nøgdin er 1,23 % av jarðarnøgdini 
Tyngdaracceleratión á ýtuni 1,622 m/s2   
Rýmingarferðin er 2,38 km/s
Snúningsferð við ekvator er 4,627 km/s
Albedo 0,136
Lægsti hiti við ekvator 70 K =  203 °C
Hægsti hiti við ekvator 390 K = 117 °C
Miðalhiti við ekvator 220 k =  53 °C
Trýst í lofthavi um dagin 107 Pa
Trýst í lofthavi um náttina 1010 Pa

*   Sammett við sólina
** Sammett við stjørnurnar
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Myndin vísir støðuna, tá ið sólarmyrking er. Í A 
er eygleiðarin í fullskugganum av mán anum. 
Myrkingin er full. Í C er eygleiðarin í hálv skugg
anum og sær eina lutvísa myrking. Í B er mánin 
so langt frá jørðini, at fullskuggin ikki røkkur 
niður á jørðina. Myrkingin er ringmyrking.

Myndin vísir mánaringrásina og ekliptika flat 
an, t.e. umferðarflatan hjá jørðini um sól  ina. 
Mána ring rásin sker ekliptikaflatan í tveim  um 
punktum, sum verða nevnd knútar. Sam   bind
ing  ar   linj an millum knút arnar eitur knúta  linj
an. Bara tá ið hon vend ir móti sól ini, kunnu 
myrking ar vera. Tað hendir um leið sætta 
hvønn mánað.

mánaringrásini. Knútarnir eru skurðpunktini millum mána ring-
rás ina og ekliptikaflatan, sí mynd ina omanfyri. Linjan ígjøgnum 
mána knútarnar verður nevnd knútalinja. Myrk ing ar kunnu vera, 
tá ið knútalinjan vendir móti sólini, t.e. um leið hvørt hálva ár. 
Á myndini síggja vit eisini, at mánin stundum er undir ekliptika, 
stundum yvir. Knútarnir verða nevndir samsvarandi hesum: 
uppstígandi knútur (Ω) tá ið mánin fer upp um flatan og niðurstígandi 
knútur (    )tá ið hann fer undir flatan. 

Tað eru tvær periodur sum hava týdning, tá ið ræður um myrkingar. 
Onnur er tíðin frá tendring til tendring, t.e. um leið 29,5 samdøgur. 
Hin er periodan í spakuligu broytingunum í mánaring rásini. Á leið 
eina ferð um mánaðin er mánin millum okkum og sólina. Skugg in 
av honum nýtist tó ikki at raka jørð ina. Í um leið 45 av 6 førum 
rakar skugg in als ikki jørð ina, t.e. hann fer annað hvørt undir suður-
pól inum ella yvir norðpólinum, sí myndina omanfyri. Orsøkin er 
hallið hjá mánaringrásini sammett við ekliptika.

Hvussu nógvar myrkingar um árið?
Sólarmyrking kann bara vera í tendring, t.e. tá ið mánin er millum 
okkum og sólina og tí ikki sæst. Harafturat er neyðugt, at mánin er 
tætt hjá øðrum knútapunktinum. Omanfyri nevnda broyting í mána-
ringrásini ger tað, at frá tí at jørðin, uppstígandi knúturin og sólin 
standa á linju, til henda støða verður aftur, ganga 346,62 samdøgur, 
sí næstu myndina. Hetta tíðarskeiðið verður nevnt eitt myrkingarár. 
Í einum myrkingarári eru tvey myrkingartíðarskeið, eitt við hvønn 
mána knút in, við 173 sam døgr um ímillum. Sjálvt myrk ingar  tíðar-
skeiðið, t.e. tíðin tá ið myrkingar kunnu vera, er til longdar um leið 
37 samdøgur. Tað er nóg leingi til at tað kunnu vera meiri enn ein 
myrking hvørt myrk ingartíðarskeið og so statt fleiri myrk ing ar í 
einum ári. Roknast kann soleiðis við í minsta lagi tveim um sólar-
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Myndin vísir, hvussu knútalinjan við knúta
punkt unum spakuliga snarar við sólini sam
stundis sum jørðin fer um sólina øvugtan veg, 
t.e. sólar rangt. Í A er vendir knúta linjan móti 
sólini. Tá byrjar eitt myrkingarár. Meðan jørðin 
gongur um sólina broytir knútalinjan kós (B), 
og mánin er oman fyri ekliptika í tendring. 
Knappar 6 mánaðir seinni vendir knútalinjan 
aftur móti sólini (C). Ein mánað seinni er 
kósin hjá kútalinjuni aftur burtur frá sólini (D). 
Mánin er í tendring undir ekliptika. Eftir 346,6 
samdøgrum er jørðin komin til punkt E, og 
knúta linjan peikar aftur móti sólini. Hetta er 
18,6 sam døgur áðrenn, jørðin aftur er í A, og 
eitt kalendaraár er farið. 

myrkingum um árið, men er tendring fyrst í einum myrkingar-
tíðar skeiði, kunnu vera fleiri sólarmyrkingar í einum ári. Verða 
dupultmyrkingar í hvørjum myrkingartíðarskeiði, kunnu vera 4 
sólarmyrkingar í einum myrk ing ar ári. Mesta tal av sólarmyrkingum 
í einum kalendaraári er kortini 5, men tað hendir sjáldan. Hetta 
krevur, at dupultmyrkingar eru við báðar knútar og harafturat skal 
vera pláss fyri einari myrking í einum øðrum myrkingarumfari í 
sama kalendaraári. Í 1935 vóru sólarmyrkingar: 5. januar, 3 februar, 
30. juni, 30. juli og 25 desember. Hetta fyribrigdið verður ikki aftur 
fyrr enn í árinum 2206. 

Sólarmyrkingar eru sum nevnt bara í tendring, tá ið mánin er 
millum jørðina og sólina, og fullskuggin av mánaum er bara fáar 
hundrað km breiður. Í hesum fullskugganum mást tú vera, skal tú 
uppliva eina fulla sólarmyrking. 

Mánamyrkingar eru harafturímóti bara í fullari sól, tá ið jørðin er 
millum sólina og mánan, og fullar mánamyrkingar ber til at síggja 
alla staðni náttarmegin á jørðini um somu tíð. Sum vit síggja á 
undanfarnu myndum, kunnu mána myrkingar væntast um leið 14 
dagar undan sólarmyrkingum ella 14 dagar eftir sólarmyrkingar, 
tá ið mánin er í hinum knútinum, sum vendir frá sólini. Tað veldst 
um vinkulfrásøðuna frá knútinum, um ein myrking verður ella 
ikki. Er mánin í fullari sól meiri enn 12,1° frá knútinum, verður 
eingin mánamyrking. Er hann minni enn 9,5° frá knútinum, 
verður við vissu ein mánamyrking. Er mánin millum 9,5° og 12,1° 
frá knútinum, veldst um frástøðuna frá jørðini, um myrking verður 
ella ikki.   

Ofta eru tvær mánamyrkingar um árið, men onkur ár er eingin. 
Mesta tal av mánamyrkingum í sama kalendaraári er tríggjar.
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Myndin vísir sól og mána við tann niðurstígandi 
knútin fleiri eftirfylgjandi sarostíðarskeið. Fyri 
hvørt sarostíðarskeið er mánin eitt sindur í 
afturhond sammett við knútin. Tað ger, at 
mánin í tendring í hesi støðu er støðugt hægri 
á luftini sammett við sólina. Við uppstígandi 
knútin er mánin alsamt í tendring í hesi støðu 
lægri á luftini. 

Myndin vísir støðuna, tá ið mánamyrking 
er. Tá ið mánin er í hálvskugganum er lutvís 
mána myrking. Er hann í fullskugganum, er full 
mánamyrking.

Vit kunnu taka komandi ár, 2015, sum dømi. 20. mars er full sólar-
myrking. 14 dagar undan hesum skriva vit 6. mars. Tá er eingin 
myrking, men 15 dagar seinni, tann 4. apríl, er ein lutvís mána-
myrking. Somuleiðis er ein lutvís sólarmyrking tann 13. september 
í 2015. Hon sæst sunnarlaga á jørðini. 15 dagar seinni, tann 28. 
september er ein full mánmyrking. Til samans verða so statt fýra 
myrk ing ar í 2015, tvær mánamyrkingar, onnur full, og tvær sólar-
myrk ing ar, har onnur er full. 

Saros
Í einum myrkingarári er ikki eitt heilt tal av synodiskum mánaðum. 
Synodiski mánaðurin, sum er 29,5306 samdøgur, er tíðin frá 
tendring til næstu tendring, t.e. mánin hevur aftur somu støðu 
sammett við sólina. 11 synodiskir mánaðir eru 324,83 samdøgur 
og 12 synodiskir mánaðir eru 354,36 samdøgur. Eitt longri tíðar
skeið, sum hevði tann egin leika, at tað var eitt heilt multiplum 
bæði av synodiska mánaðinum og myrkingarárinum, hevði verið 
eitt hent amboð at gjørt forsagnir um myrkingar. Hesum vistu 
stjørnufrøðingar í Bábylon av eini 200 ár f.o.t. Myrkingarnar 
endur taka seg eftir einum sonevndum Sarostíðarskeiði. Heitið 
saros stavar frá enska stjørnufrøðinginum Halley (1691). Hetta 
tíðar skeið ið er 223 synodiskar mánaðir ella 18 ár, 11 samdøgur 
og 8 tímar (6585,3213 samdøgur). Tað er næstan tað sama sum 19 
myrk  ingar  ár:

223 synodiskir mánaðir eru: 
223∙29,5306 samdøgur = 6.585,32 samdøgur

19 myrkingarár eru:
19∙346,6200 samdøgur = 6.585,78 samdøgur

Hesin sonevndi resonansur millum hesar báðar periodurnar 
(synod iska mánaðin og myrkingarárið) skapar eitt ávíst mynstur í 
myrking unum, sum verður endurtikið eftir stjørnufrøðiliga sæð 
ógvuliga stuttari tíð. 18 ár er ikki long tíð í stjørnufrøðihøpi. Mun
ur in millum sarostíðarskeiðið og 19 myrkingarár er:

(6585,78  6585,32) samdøgur = 0,46 samdøgur.

Hesin munurin ger tað, at mánin er eitt sindur í afturhond við 
knútin hvørt komandi sarostíðarskeið, sí myndina niðanfyri.  
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Resonansurin er sum skilst ikki fullkomin. Tí kann ein sarosrøð 
ikki halda fram í allar ævir. Fyrr ella seinni verður endin, at 
mánaskuggin rakar ikki longur jørðina.

Í hvørjum sarostíðarskeiði eru nakrar mánamyrkingar og sólar-
myrk ing ar, einar 35-40 í tali, sum ikki koma aftur við hesi 
perioduni. Eisini er tað at siga, at periodan ikki er eitt heilt tal av 
sam døgrum. Har er um leið 1/3 samdøgur á muni. Tað merkir so, 
at myrkingarnar næsta sarosskeiðið koma um leið 8 tímar seinni og 
eru fluttar um leið 120° á jarðarknøttinum.

Sum tølini vísa, eru trý sarostíðarskeið næstan eitt heilt tal av sam-
døgrum. Tí koma myrkingarnar eftir trimum sarostíðarskeiðum 
(t.e. 54 árum og 34 samdøgrum) aftur á næstan sama staði og um 
leið somu tíð. Tað var hetta, sum assýrar í Bábylon dugdu at rokna 
eini 200 ár fyri okkara tíðarrokning.   

Talmerktar sarosrøðir
Ein sarosrøð byrjar við fleiri lutvísum myrkingum. Tá rakar full
skugg in av mánanum ikki jørðina, men fer framvið undir suður-
pól inum um so er, at mánin er við niðurstígandi knútin. Á suður-
hálvuni ber tá til at síggja lutvísar myrkingar. Henda støða kann 
standa við í hundraðtals ár. Spakuliga nærkast fullskuggin jørðini 
og so byrja fullu myrkingarnar, ella ringmyrkingar, tá ið mánin 
er longst frá jørðini. Smali fullskuggin skrúvar seg so spakuliga 
norður eftir fyri hvørja sarosperiodu. Ein drúgv sarosrøð endar so 
við lut vísum myrkingum á norðurhálvu, og at enda, eini túsund 
ár seinni, fer fullskuggin so norður um norðpólin, og røðin er av. 
Myrkingar við uppstígandi knútin ota seg á sama hátt frá norð pól-
inum suðureftir móti suðurpólinum.

Sarosrøðirnar verða talmerktar. Er myrkingin við niðurstígandi 
knút in, er røðin merkt við makatali. Er hon við upp stíg andi knútin, 
er talið stakt tal. Røðirnar kunnu vera ógvuliga drúgvar, longur 
enn 1500 ár, og tær kunnu fevna um 68 til 86 sólarmyrkingar.

Myndin vísir eina lutvísa sólarmyrking, sum 
var 30. mai í 1984. Myndin varð tikin ígjøgnum 
kikara við grønum sólfiltri fyri myndatólið.
Kámir solblettir hómast í myndini, sum varð 
tikin í Hoydølum. 

Í januar mánaði í 2001 var full mánamyrking. 
Hesar 24 mynd irnar av mánanum vóru tiknar 
Undir Brúnni í Havn 9/12001 frá kl. 18.48 til kl. 
21.56. Tað sæst væl, at mánin verður koparlittur 
meðan hann er í fullskugganum av jørðini. 
Hetta stendst av ljósbróting í lofthavinum um 
jørðina. 
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Myndin vísir 9 sólarmyrkingar í saros 136 røð ini 
(Michael Zeiler).

Myrkingin, sum verður í Føroyum 20. mars í 2015 hevur saros-
nummar 120. Talið er makað tal, so myrkingarnar eru við niður
stíg andi knútin, og tær ota seg norðureftir á jørðini fyri hvørt saros-
tíðar skeið. Henda røðin er drúgv. Hon byrjaði við einari lutvísari 
sólarmyrking 27. mai í árinum 933. Myrkingin var á suðurhálvuni. 
Røðin endar við einari lutvísari sólarmyrking á norðurhálvu. Tað 
verður 7. juli í 2195. Røðin, sum varir 1262,11 ár, fevnir um 71 
sólarmyrkingar. Av teimum eru 26 fullar myrkingar. 

Eisini mánamyrkingar verða talmerktar við sarosnumrum. Mána-
myrkingin 4. apríl komandi (í 2015), sum varð nevnd frammanfyri, 
hevur t.d. sarosnummar 132. Henda sarosrøðin, sum varir 1262,11 
ár fevnir um til samans 71 mánamyrkingar. Av teimum eru 12 
fullar mánamyrkingar. 

Myndin niðanfyri vísir 9 sólarmyrkingar í saros 136 røðini. 136 
er makað tal, so myrkingarnar skrúva seg norðueftir. Fyri hvørja 
myrking, við 18 árum ímillum, sæst forskjótingin 120° vestureftir. 
Eisini sæst, hvussu myrkingarnar eftir trimum sarostíðarskeiðum 
(54 árum) eru í næstan sama staði eystur og vestur, men at tær 
spakuliga ota seg norðureftir á jarðarknøttinum. 


