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P

å kvällen den 6 oktober 1919 samlades ett femtiotal personer på Restaurang Rosenbad i Stockholm för att bilda Svenska astronomiska sällskapet.
Till den förste ordföranden valdes Karl Bohlin som var Kungl. Vetenskapsakademiens astronom. Vice ordförande blev Svante Arrhenius – främst känd
som kemist och fysiker – och till sekreterare utsågs den välkände astronomipopularisatorn Nils V. E. Nordenmark.
För 90 år sedan hade astronomerna inga datorer, elektroniska kameror eller radioteleskop. Rymdfart var en fantasi. Det fanns bara en galax och ingen
visste hur solen kunde lysa. Planeter kring främmande solar var spekulationer
och i vårt solsystem fanns det bara åtta planeter.
Förresten, på det där sista området skulle Bohlin & Co. kanske bli förvånade över att vi inte kommit längre …
Om bildandet och om sällskapets första tid kan man läsa i Johan Kärnfelts
bok Till stjärnorna. Restupplagan av denna donerades till sällskapets medlemmar av författaren och förlaget. Intresserade medlemmar kan kontakta
sällskapets nuvarande sekreterare.
Dan Kiselman
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Doktoranden Frida Palmér vid meridiancirkeln, Lunds observatorium, 1929. Senare
blev hon den första kvinnan i Sverige att disputera inom astronomi. Mer om henne
och andra tidiga förebilder kan du läsa på sidan 12.
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ASTRONOMISK HISTORIA

Pionjärer
Vilka hinder har de kvinnor som gett sig in i astronomin stött på? Rebecca Haridi ger en historisk återblick och undrar
hur mycket bättre det är idag.

I

den internationella kvinnodagens tecken samlades en
skara åhörare för att ta del av Anita Sundmans föreläsning Flitig, klok och vacker, som uppmärksammade
några av 1900-talets kvinnliga astronomer.
Att vid ett enda tillfälle kunna berätta om några av
de kvinnor som verkat inom astronomin är svårt. Tiden
räcker knappast till för att täcka in en bråkdel av det engagemang som de lagt ner på sitt jobb och som jag förmodar,
passionerade intresse. Många manliga vetenskapsmän
har inspirerat till både den ena och andra biografin, men
om dessa kvinnors liv, tankar, gärningar och tid på jorden
finns så gott som ingenting. Det är därför lätt att få intrycket att de på något sätt verkade i tysthet eller anonymitet upptagna av den uppgift de åtagit sig, vilket förmodligen inte är hela sanningen. Med avstamp i föreläsningen
tänkte jag därför uppmärksamma några korn av allt de
varit med om i sina ofta händelserika liv.
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Dubbla roller
Rollen som astronom och kvinna kom ju ofta att innebära
den som assistent åt de manliga kollegerna, vilket säkerligen måste ha fört med sig en begränsning av den självständighet som yrket innebar. Det går kanske inte att tala nog
om hindren som varit många, inte minst ekonomiska. Men
man ska inte heller förglömma den energi, den passion
och det mod som styrt astronomerna.
Miss Leavitt med stjärnorna
Även om alltså lite skrivits finns det förstås några undantag.
Till dem hör George Johnsons biografi Miss Leavitts stjärnor
om Henrietta Swan Leavitt – en kvinna som utmärkte sig
och av många säkert upplevdes som annorlunda. Hon kom
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Henrietta Swan Leavitt gjorde en av förra seklets viktigaste upptäckter – att de variabla stjärnor som kallas cepheider kunde användas
för att mäta avstånd i universum.

är stjärnsystem jämförbara med Vintergatan och belägna
långt utanför denna, ansåg att Henrietta Leavitt borde ha
fått Nobelpris för sin upptäckt.

att bli en av de första kvinnorna inom astronomin i modern
tid. Under 1890-talet fick hon arbete som räknebiträde vid
Harvardobservatoriet, en uppgift som främst kom att bestå i
att granska fotografier av natthimlen.
Dessa hade tagits genom att rikta teleskopet mot natthimlen och sedan fokusera ljuset på en stor glasplåt, som
på ena sidan täcktes av en ljuskänslig emulsion. På så vis
fick man fotografiska negativ. I dag finns ungefär en halv
miljon av dessa bräckliga plåtar lagrade i en tegelbyggnad
intill den där miss Leavitt arbetade. Till de värdefullaste i
samlingen hör foton av de Magellanska molnen, granngalaxer och följeslagare till vår egen Vintergata.
På dessa upptäckte Henrietta Leavitt 1 777 variabler i
de Magellanska molnen. I en uppsats 1908 hade hon lyft
fram sexton stjärnor och ordnat dem i en lista som visade
perioderna och magnituderna. Samma år som publikationen kom ut blev Henrietta Swan Leavitt sjuk, och fadern
dog också ungefär samtidigt, vilket ledde till ett avbrott i
arbetet. Men 1912 upptäckte hon period–luminositetsrelationen, hennes viktigaste upptäckt, vilken innebär att
en cepheidvariabels maximala absoluta ljusstyrka är större
ju längre dess ljusväxlingsperiod är. Än i dag används den
som hjälpmedel för att beräkna avstånd till andra galaxer.
Edwin Hubble, som använde period–luminositets-relationen för att slutgiltigt visa att bland andra M 31 och M 33

Sikte mot solen
För Cecilia Payne-Gaposchin – vars självbiografi kom ut
samma år som hon dog, 1979 – gav de vetenskapliga hind
ren sig till känna redan i unga år. Trots att hon redan som
barn i England kom att utveckla ett intresse för vetenskap
skickades hon till en religiös skola, där kyrkohistoria och
bibelkunskap utgjorde de huvudsakliga ämnena. Det sägs
att hon för att slippa närvara vid lektionerna ska ha
låtsats svimma innan dem. Matte och vetenskap var i stället
de ämnen som intresserade henne, något som stod i motsättning till de för tiden dominerande religiösa idealen.
Möjligheterna för kvinnor att studera vidare var få,
och om hon skulle ha någon möjlighet att lära sig den
naturvetenskap som är nödvändig för en astronom var
hon tvungen att inhämta kunskapen på egen hand. Fast
besluten att ägna sig åt vetenskap började så Cecilia Payne
att utan undervisning läsa Newtons skrifter. En lärare vid
namn Dorothy Dalglish uppmärksammade också hennes
fallenhet för vetenskap och lärde ut botanik och kemi och
försåg henne med fysikböcker.
Det blev början till den vetenskapliga bana som bland
annat, efter flytt till USA, 1925 kom att innebära den mot
tidens uppfattning revolutionerande upptäckten att solen
till största delen består av väte i stället för av järn. Astrono-
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Cecilia Payne-Gaposhkin med maken astronomen Sergei Gaposchkin på Amerikanska astronomiska sällskapets möte i Mexiko 1979.
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Sveriges första kvinnliga doktorand i astronomi, Frida Palmér, på kräftskiva vid Lunds universitet.
men Otto Struve karaktäriserade hennes arbete som ”den
tvivelsutan mest lysande doktorsavhandling som någonsin
skrivits inom astronomin”.
Frida bröt vallen
Under Anita Sundmans föredrag uppmärksammades också en av de svenska pionjärerna inom astronomin: Frida
Palmér, som var den första kvinnan att nå en doktorsgrad,
1939 i Lund. Våren 1939 delade Vetenskapsakademien ut
det Lindahlska stipendiet till Frida Palmér som utförde
positionsmätningar av stjärnor som huvudsaklig forskning. Samma år bröt andra världskriget ut och karriären
fick ett avbrott. Det var svårt att ta sig utomlands, även om
hon som doktorand redan hunnit forska i Berlin, Wien
och Potsdam. Resorna hade öppnat upp möjligheten för en
akademisk bana även om hon som nydisputerad hade vissa
tvivel kring en sådan bana.
En avbruten utlandsvistelse ledde till att hon tillbaka
hemma i Sverige 1940 tog värvning vid Försvarets radioanstalt, där uppgiften handlade om att forcera och analysera ryska meddelanden. I februari 1944 tog hon tjänstledigt
från FRA på halvtid för att gå en förberedelse för lärarbanan, vilket 1946 mynnade ut i ett lektorat i Halmstad. Fridas akademiska bana blev på så vis avbruten för gott, och
efter att ha medverkat vid lundaobservatoriets solförmörkelseexpedition 1945 försvann hon ur astronomihistorien.
Galaxforskare i vår tid
Till nästa generations astronomer hörde Aina Elvius och
nyligen bortgångna Kerstin Lodén. Enligt Anita Sundman
uppskattades inte Aina Elvius, som ägnade en stor del av
sin tid åt galaxforskning och observationer, alltid för det
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hon kunde och stöttades inte på det sätt hon borde. Trots
det kom hon att bli en av pionjärerna inom den observerande astronomin. Förutom att hon blev Sveriges första
kvinnliga yrkesastronom har hennes forskning lett till nya
kunskaper kring hur det går till i kvasarer och aktiva galaxer. Aina Elvius tacklade engagemanget för vetenskapen
och det att hon var mor till tre barn genom att bedriva studierna jämsides med barnfostran, medan Kerstin Lodéns
överlevnadsstrategi, enligt föredraget, till stor del handlade
om att gå in för det som var roligt med jobbet.
Med tiden fördjupades Aina Elvius’ intresse för
galaktisk dynamik och frågan vad som egentligen ligger
bakom spiralstrukturen i Vintergatan. 1951 låg hennes
doktorsavhandling färdig, och något år senare fick hon
veta att den fått mycket uppmärksamhet utomlands.
Senare övergick forskningsintresset främst till att handla
om polarisationsförhållandena i galaxernas centrala delar. De mest uppmärksammade observationerna gjordes
i USA av Messier 82 under 1962 – vilket var samma år
som Kerstin Lodéns avhandling om stjärnors hastigheter
i Vintergatan blev klar. Aina har tidigare sagt att hon alltid tyckt om att observera på det gammaldags viset, alltså
att stå vid ett teleskop under natten och samtidigt höra
apparaterna ticka.
Då som nu
Tankar om den traditionella kvinnorollen och vilka
skyldigheter den bör föra med sig var bara en bråkdel av
alla de fördomar som de kvinnliga pionjärerna fick kämpa
med, och som än idag kan utgöra ett hinder inom akademien. Dåliga ekonomiska förhållanden tillhörde vardagen
och för många av de kvinnliga forskarna handlade det om
väldigt lite pengar. Sviktande hälsa var förstås även ett pro-
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Några andra internationella pionjärer
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Annie Jump Cannon medverkade som ”räknebiträde” vid Harvardobservatoriet
i den enorma genommönstring av himlen som kallas Henry Draper Catalogue. Kring
förra sekelskiftet katalogiserades runt en kvarts miljon stjärnor över hela himlen,
vilkas lägen, ljusstyrkor och spektraltyper ingår i katalogen. Annie Cannon utformade Harvardklassifikationen av stjärnspektra, grunden för all senare spektralklassifikation, och svarade själv för huvudparten av klassifikationerna.
Mary Shane identifierade på 1920-talet de skarpa natriumlinjerna i vissa heta
stjärnors spektra som linjer från interstellär gas mellan stjärnorna och oss. Senare
skapade hon det astronomihistoriskt högintressanta arkivet på Lickobservatoriet.
Vera Rubin var den som på 1960-talet insåg att galaxers rotationsförhållanden
måste innebära att massfördelningen i dem inte sammanfaller med ljusfördelningen,
utan att de måste innehålla mängder av osynlig, ”mörk” materia i sina yttre delar.
Dorrit Hoffleit, som dog hundraårig 2007, är känd som sammanställare av Bright
Star Catalogue och för att tillsammans med Harlan J. Smith ha upptäckt ljusstyrkevariationerna hos den första kända kvasaren, 3C 273.
Paris Pismis, av armenisk börd, blev 1937 den första kvinna som doktorerade
i naturvetenskap vid Istanbuls universitet. Hon gifte sig i Mexiko och hennes
vetenskapliga och pedagogiska insatser ledde till att Mexiko är det land som har
störst andel kvinnliga astronomer av alla.
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Annie Jump Cannon vid sitt arbetsbord på Harvardobservatoriet.
http://physics.gu.se/~tfams/Astro/Orient.html

blem för manliga kollegor, men de knappa förhållandena
gjorde säkerligen inte saken bättre. Tid skulle liksom i
dag för vissa avsättas för graviditeter och barnafödande.
Även om en del saker förändrats under seklet kvarstår
fortfarande i dag många av de hinder som kvinnorna som
var barn av tidigt 1900-tal fick tampas med. 
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