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Tidkulan i Göteborg
Navigation - Astronomi - Tidmätning
Föredrag av Göran Sernbo vid Svenska Fyrsällskapets möte i Göteborg 2013-04-09

Ett gulnat tidningsurklipp från GöteborgsPosten 
om Tidkulan fångade intresset och det kändes 
nödvändigt att få veta lite mer!

Tidkula?

Vi börjar för länge sedan.

Fyren på ön Faros

Fenicierna seglade i Medelhavet och 
hade kännedom om solens och stjärnor-
nas läge på himlen. Tusen år före Kristus 
samlade de in observationer om solen, 
månen och stjärnorna och använde dessa 
data för navigering. 

Alexander den Store erövrade bl.a. 
östra Medelhavsområdet, Persien och 
Egypten, han grundade Alexandria och 
byggde där en hamn med en kaj mellan 
ön Faros och fastlandet. 

Han och hans efterträdare samlade 
i Alexandrias bibliotek allt man kom 
över av skrifter och tabeller bl.a. om 
astronomi och himlakroppar. Redan de 
gamla grekerna förstod vikten av att lära 
av andra och man ansåg att kunskap var 
ett sätt att visa sin storhet och makt.

På ön Faros byggdes nu världens 
största fyr.

Ett jordskalv lade allt i ruiner, det ro-
merska riket föll så småningom samman 
och detta ledde till att biblioteket splitt-
rades. Böckerna, tabellerna ocg traditio-
nen med observationer spreds in mot 
Arabiska Halvön, mot Indien och kanske 
till Kina. De moriska erövrarna som kom 

till Nordafrika och Spanien, till Cordoba 
förde med sig sina vetenskapliga tradi-
tioner och bibliotek.

På 1200-talet fördrevs de från Eu-
ropa och efterlämnade sina samlingar. 

Jorden var vid denna tiden rund men 
ansågs stå stilla i centrum för allt. 

Galileo och Tycho Brahe är bara någ-
ra av de som säkert hade god nytta av 
århundradens insamlade data. De fort-
satte arbetet och världsuppfattningen 
ändrades. Jorden var rund och roterade 
nu runt solen med de andra planeterna.

Alla hörde talas om stor rikedom i 
Indien. Alla ville nu upptäcka världen, 
finna sjövägen till Indien och komma 
hem med guld.

Man måste kunna navigera säkert på 
de stora haven och sökte i astronomin 
efter navigationshjälpmedel.

Man visste att Jorden roterar ett varv 
på 24 timmar, att Polstjärnan finns i norr, 
nästan i alla fall, och att Solen står i söder 
och är som högst klockan 12 lokal tid. 
Stjärnornas höjd på himlen beror på var 
jag befinner mig. Nord-sydlig position, 
latitud, kunde man nu bestämma genom 
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Navigationsskolan i Göteborg i äldre tider och i nutid.

Klipp från Göteborgs Posten Tidkulan i närbild

att mäta himlakroppars höjd över hori-
sonten och jämföra med tabellvärden.

Öst-västlig position, longitud, kunde  
bestämmas genom att jämföra lokal tid 
med tiden vid en känd meridian. Lokal 
tid kan man mäta genom att observera 
när solen står som högst eller när solen 
står i söder, men för att få tiden på refe-
rensorten behövdes andra metoder. 

Man utlöste en pristävlan: ”Hur lösa 
longitudproblemet?”

John Harrison föreslog 1730 en me-
tod med en noggrann kronometer och 
hade en kronometer klar 1735. 

Jorden roterar 15 grader/timme och 
tidsskillnaden mellan lokal tid och refe-
rensortens tid multipliceras med 15 för 
att ge longituden. Kronometern visar 
tiden på referensorten (Greenwich) me-
dan lokal tid hittas med solobservation.

Först 1761 gjordes en godkänd test-

resa till Västindien och åter. Med ett tid-
fel på fem sekunder fick Harrison halva 
prissumman som hade utlysts. 

Om alla båtar hade en bra kronome-
ter var mycket vunnet för säkrarae na-
vigation. Man måste nu kunna kalibrera 
och kontrollera sina tidmätare, man 
behövde ett världsomspännande nät av 
Tidkulor. 

En gång om dygnet gav Tidkulan en 
tid som relaterade till tiden vid nollme-
ridianen, Greenwich Mean Time. I Eu-
ropa oftast kl 12 GMT.

Tidkulan är en mast med en boll 
eller kula som sakta hissas och sedan 
släpps för att markera en viss tidpunkt. 
Med en tidkula kunde alla nu ställa sin 
kronometer.

Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Karlskrona hade Tidkulor, men de fanns 
över hela världen.
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Helsingörs hamn med tidkulan Swinemünde, tidkulan på separat byggnad 

Navigationsskolan på Kvarnberget i 
Göteborg togs i bruk 1862 och fick ett 
astronomiskt observatorium i det ena av 
sina två torn. Det andra tornet fick 1864 
en Tidkula.

Navigationsskolan byggdes om runt 
1915-1916 i nationalromantisk stil, 
mycket förändrades men inte den väl-
kända tidkulan. 

Tidkulans mast hade även ett sig-
nalsystem som angav vindstyrka och 
vindriktning, detta var på segelfarty-
gens tid.

Telegrafin och radion gjorde dock 
tidkulorna överflödiga, men inte alla för-
svann. Traditionen levde kvar som mari-
timt minne.

Ur  GÖTEBORGS WECKOBLAD                 
den 20 Augusti 1891 
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset. 
Anmälningar och förfrågningar motta-
gas kl. 10,30-11 f.m.

Trikinbyrån är tillsvidare öppen månda-
gar och torsdagar kl. 9-11 f.m. samt 4-5 
e.m., tisdagar och fredagar kl. 8-11 f.m. 
samt 4-ti e.m., onsdagar och lördagar kl. 
8-10 f.m. 

Tidkulan å Navigationsskolan uppgår 
5 minuter före kl. 1 e.m. och nedfaller 
kl. 1 och 14 sekunder.

År 1951 ändrades namnet till Sjöbe-
fälsskolan och 1994 flyttade verksamhe-
ten till Lindholmen.

Några andra städer med tidkulor finns i vår närhet. Royal Observatory Greenwich 
finns naturligtvis och i Polen finns en vacker tidkula på fyren i Gdansk. Båda är natur-
liga turistmål och kan ses på nätet.


