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13,7 miljarder år
– så gammalt är universum!

Rapport från
Onsala  

En nedslagskrater
i Italien



Achernar i Floden Eridanus
– är det universums plattaste stjärna?

Kosmologiskt intressant – Abell 370
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Kosmologin, det vill säga kunskapen om univer sum i 
stort, dess uppkomst och utveckling, lig ger i tiden. all-
deles bortsett från det enkla faktum att vi människor fak-
tiskt är intresserade av hur världen kom till, och hur den 
fungerar, har vetenskapen under senare år gjort avsevär-
da framsteg under senare tid inom denna astronomiska 
vetenskapsgren. Huvudartikeln i detta nummer behand-
lar just detta och hur de modernaste rönen påverkar vår 
uppfattning om den riktigt stora och den riktigt gamla 
världen och dess ständiga utveckling. Det som var rätt 
igår kan visa sig vara fel idag.

   För att illustrera kosmologin på omslaget har vi valt 
att återge en bild av galaxhopen abell 370 tagen med ett 
av de jättelika teleskopen på paranalobservatoriet i Chile.  
Denna galahop innehåller ett stort antal galaxer, de flesta 
av dem av den elliptiska typen. Det mest intressanta 
på bilden är emellertid den båge av ljus, till vänster om 
bildens mitt, som uppkommer genom gravitationslinsning. 
Den tunga galaxhopen deformerar ljuset från bakomlig-
gande källor på grund av den stora gravitationen.         ♦

stjärnor är klotrunda som solen, brukar man säga. men 
vi vet att solen och andra stjärnor roterar. Varför är de 
då inte avplattade som jätteplaneterna, undrar man. 
saturnus ser ju redan i ett litet teleskop avplattad ut, och 
vi vet att det beror på att den snurrar så fort, mycket 
fortare än solen.

Det är sannolikt också så att även stjärnorna, vilkas 
rotation kan bestämmas med spektroskopiska metoder, 
är avplattade i olika utsträckning. men först nu har vi 
fått belägg för att det verkligen kan förhålla sig så. en av 
stjärnhimlens allra ljusaste stjärnor, achernar i stjärnbil-
den Floden eridanus (α eridani), synlig från södra halv-
klotet, har nyligen betraktats genom paranalobservato-
riets interferometersystem.

en interferometer är ett instrument som exempelvis 
erhålls när man kopplar ihop flera teleskop för att öka 
upplösningsförmågan. Den möjligheten finns nu på 
paranal; där finns Vlti, Very Large Telescope Interferometer. 
med dess hjälp har nu achernars ”profil” studerats. i 
den övre bilden härintill visas de observationspunkter av 
stjärnan som erhållits och till vilka en ellips, motsvaran-
de stjärnans genomskärning, har anpassats. i den nedre 
bilden ses två försök till anpassningar med olika axellut-
ning. Det är så, nämligen, att vi ju inte vet hur stjärnan är 
orienterad gentemot oss, alltså hur rotationsaxeln ligger i 
förhållande till oss. Förhållandet mellan axlarna är upp-
mätt till 1,56 men kan i verkligheten vara än större.      ♦ 
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Ovan visas resultaten av observationerna, prickarna, med en bästa 
anpassning i form av en ellips. Förhållandet mellan axlarna är 
1,56±0,05. Nedan ses två tänkta anpassningar av Achernar med 
olika axellutning. I A lutar polaxeln 50° mot synlinjen och i B är den 
vinkelrätt emot (90°). Stjärnans största utsträckning är 24 solradier.
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Så sjunker solen åter ner allt tidi-
gare mot horisonten och det mörka 
halvåret börjar. Men inte klagar vi 
över detta. Astronomer gillar mör-
ker, och ju mörkare det är desto 
mer kan vi njuta av Vintergatans 
uppenbarelse på stjärnhimlen.

Annars tycks universum vara 
fyllt av mörker. I vår huvudartikel 
reder vi ut begreppen mörk materia 
och mörk energi. Det vi förr trodde 
dominerade universum, den synli-
ga materian, den är bara en mindre 
beståndsdel i allt mörker. Det ser 
med andra ord mörkt ut.

Men alla astronomer kräver inte 
mörker för sin verksamhet. Popu-
lär Astronomi har besökt Onsala 
rymdobservatorium och intervjuat 
dess chef. Där kan man observe-
ra dygnet runt, och en molntäckt 
himmel skymmer inte heller utsik-
ten mot universums molekylmoln 
nämnvärt. Idealisk astronomi för 
Sverige, åtminstone för de profes-
sionella, kan man tycka.

Men de viktiga amatörastrono-
merna håller helst till i det synliga 
våglängdsområdet och då är man 
beroende av klar himmel. Den före-
kommer då och då, det tyder alla 
amatörastronomiska föreningar 
i landet på. 
Stockholms 
amatörastro-
nomer huse-
rar på det 
gam la obser-
vatoriet mitt i 
stan. Det fyl-
ler nu 250 år 
och ska firas 
ordentligt.
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Ludvig Rasmusson 

4    populär astronomi ·  september 2003

kommenterar utplåningen
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Den vanligaste av alla förklaringar till varför vi ald
rig sett utomjordingar på jorden är att de aldrig 
varit här. men kan det verkligen stämma? i det 

väldiga universum måste det ju någonstans finnas civilisa
tioner som kommit längre än vi, som är så avancerade att 
de kan skicka rymdexpeditioner till jorden, trots de väldi
ga avstånden. Varför har de då inte gjort det? 

en av förklaringarna till detta är mycket otäck, ja di
rekt tragisk: när civilisationer blir så avancerade att de kan 
skicka ut rymdexpeditioner har de också blivit så avance
rade att de kan förstöra sin egen värld. och då gör de det 
också förr eller senare, eller i varje fall innan de hunnit 
skicka iväg någon expedition till jorden. teorin lyder: alla 
rymdcivilisationer utvecklas till slut till den punkt då de 
förstör sig själva. 

en av världens mest respekterade astronomer är mar
tin rees, professor vid Cambridgeuniversitetet i england. 
rees har skrivit en rad uppmärksammade böcker. 
Hans senaste är Our Final Hour. A Scientist´s Warning How 
Terror, Error and Environment Disaster Threaten Human kind´s 
Future in This Century – On Earth and Beyond. Det är en 
ovanligt lång titel på en bok. men så handlar den också 
om något så seriöst som om hur vi riskerar att 
förgöra oss själva. 

Jag har inte läst denna bok, bara recensio
ner i brittiska tidningar. Däremot läste jag 
nyligen med stort nöje hans bok ”summa 6 
storheter” som kom ut förra året på svenska. 
Den handlar om hur vår mänskliga civilisa
tion och allt liv, ja hela det universum som vi 
känner, vore omöjligt om de sex kosmiska 
storheter som hans bok handlar om var bara 
litet annorlunda. Fysikens lagar är skräddar
sydda för oss! 

tror man på Gud räcker det som förkla
ring till denna enastående tur. en annan för
klaring är att det finns en mängd universa där olika lagar 
råder, och endast vårt eget är sådant att det ger möjlighe
ter till civilisationer som vår. i viss mån ett cirkelresone
mang. 

när jag läste rees’ bok kändes det som när jag för 
många år sedan träffade min hustru – om jag tittat åt and
ra hållet hade vi aldrig setts! Vilken tur jag hade! annars 
hade jag inte varit så lyckligt gift som nu. livet är fullt av 
slumper med mycket snäva marginaler. och det är alltså 
även hela vårt universum, enligt rees. 

Har man denna syn på universum och vår civilisa
tion är det inte konstigt om man som rees skräms av hur 
bräckligt allt är och vilka väldiga risker vi tar när vi fort
sätter att bygga upp vår värld och utveckla vapen och 
forska om farliga saker. Vi leker med elden! 

rees anser att vår jordiska civilisation nu nått den 

punkt då den är mogen att förstöra sig själv. Han beräk
nar risken till en på två att detta sker under vårt nuvaran
de sekel. bland det farligaste är kapprustningen med 
kärnvapen. Han berättar att robert mcnamara, Kenne
dys försvarsminister, beräknade riskerna till mer än en på 
sex för fyrtio år sedan då sovjet och usa vid Kubakrisen 
stod vid randen av ett atomkrig med varandra. Då skulle 
några hundra miljoner människor dö och en rad stora 
städer förintas. rees påpekar att det är samma risk som 
i rysk roulett – när man laddar en revolver med ett enda 
skott och snurrar och trycker av och hoppas att patronen 
låg i ett annat läge. rysk roulett anser vi vara rent vanvett. 
spelet med atomvapen är det nog lika mycket, men i fruk
tansvärt mycket större omfattning. 

rees beskriver en rad andra risker, som överbefolk
ningen och växthuseffekten. men också vad vi idag tycker 
är ren science fiction, som skapandet av intelligenta och 
självreproducerande nanopartiklar som kunde äta upp 
oss och allt annat liv på jorden. men det allra farligaste är 
kanske vetenskapsmännens nyfikenhet som inte stannar 
vid någonting. De borde ta större an svar, och gör de inte 
det borde politiker na hålla efter dem bättre. 

men är det möjligt för en forskare att 
sluta forska när det börjar brännas? är inte 
nyfikenheten en mänsklig egenskap som det 
inte går att sätta gränser för? Det är nyfi
kenheten som spritt oss runt jorden och 
skapat alla våra framsteg. ska den också bli 
vår död? bibeln varnar ständigt för detta. 
adam och eva fördrevs från paradiset för 
att eva inte kunde låta bli att provsmaka 
äpplet. i många religioner straffas de ny
fikna. i antik mytologi är pandora berömd 
för sin ask som hon inte kunde låta bli att 
öppna, trots att hon visste att det var farligt. 
med följd att farsoter spreds över världen. 

När jag läst ut artikeln (It was fun while it lasted, i new 
York times book review 18 maj 2003) om rees’ 
nya bok tröstade jag mig med att han är ju trots 

allt astronom, och inte alls expert på miljöförstöring och 
vapenteknik. Kanske är han bara en i den långa raden 
av mycket framstående forskare (linus pauling, noam 
Chomsky etc.) som älskar att yttra sig om saker utanför 
deras kompetensområde. 

samtidigt är det förstås nödvändigt att några gör det. 
Gör inte vapenutvecklarna själva det, så måste andra göra 
det. och är det några forskare som fått perspektiv på livet 
och verkligheten borde det vara astronomer! så nog bor
de man lyssna på rees. och läsa hans nya bok redan nu, 
den kostar bara tio dollar. Fast helst borde den väl över
sättas så att en stor svensk publik fick läsa den.              ♦ 
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NyA TjÄNSTEMÄN I ASTRONOMITOPPENNEUTRINORyMDEN KARTLÄGGS

TRE RyMDSONDER På VÄG MOT MARS
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MASSAN FöR DET MEST AVLÄGSNA SVARTA HåLET 
BESTÄMD

ÄLDSTA KÄNDA PLANETEN 
IDENTIFIERAD
med Hubbleteleskopets hjälp har ett amerikanskt 
forskarlag hittat vad man hittills tror är en planet 
som är 13 miljarder år gammal, dvs. tre gånger 
så gammal som jorden. inte nog med detta, man 
har dessutom funnit den i en klotformig stjärn
hop, där den går i bana kring en dubbelstjärna 
som består av två utbrända komponenter.

bilden härintill visar hur en tecknare tänker 
sig scenariot. Vi befinner oss på satellithöjd 
kring den gamla planeten, som påminner om 
solsystemets jätteplaneter, 2,5 gånger Jupiters 
massa. De båda stjärnor som den cirklar kring 
ses tillsammans ned till vänster om bildens mitt.

neutriner är besvärliga partiklar som svårligen låter sig 
påvisas, trots att universum sedan tidernas begynnelse är 
uppfyllt av dem. De är dock viktiga partiklar för att för
stå vissa kärnfysikaliska processer i stjärnevärlden.

men nu är forskarna dem på spåren. Vid sydpolen har 
man byggt ett väldigt ”neutrinoteleskop”, kallat aman
da ii, bestående av en 
mängd detektorer ned
sänkta i 1,5 km dju
pa hål i inlandsisen. 
neutrinerna växelver
kar (synnerligen svagt) 
med den ytterst rena 
isen och ger upphov till 
tjerenkovstrålning som kan påvisas av detektorerna, och 
en viss riktningsbestämning kan även ske.

Francis Halzen vid Wisconsinuniversitetet i usa sä
ger apropå den nya kartan, att detta är bara början. någ
ra års ytterligare observationer kommer att ge oss vä
sentliga resultat när det gäller förståelsen av en mängd 
processer i rymden. t.ex. vet vi inte än hur den kosmiska 
strålningen får sin väldiga energi, och vi vet inte ens vari
från den kommer, säger Halzen.

inte mindre är tre sonder har i sommar sänts upp med de
stination mars. Från rymdbasen baikonur i Kazachstan 
sköts den europeiska sonden Mars Express upp den 2 juni. 
Den innehåller en landare, Beagle 2, som beräknas landa på 
marsytan på juldagen om allt går enligt planerna.

även usa har i sommar sänt iväg sonder till mars 
innehållande marsbilar. Spirit lämnade jordytan den 10 
juni och Opportunity den 7 juli. De planeras landa på mars 
den 4 resp. 25 januari 2004. De har betydligt större rör
lighet än Sojourner, som körde omkring på mars under 
några månader 1997.

internationella astronomiska unionen (iau) höll sin 
generalförsamling i sydney, australien, i juli månad. Flera 
tusen astronomer från hela världen samlades där under 
några korta vinterveckor.

en ny ledning för organisationens närmaste tre år 
utsågs. till generalsekreterare valdes oddbjörn engvold 
från oslo, som alltså efterträdde Hans rickman. rick
man återgår därmed till normal verksamhet vid uppsala 
universitet. till ordförande valdes ronald ekers, austra
lien, som efterträdde Franco pacini från Florens, italien.
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observationer med det brittiska 3,8metersteleskopet på mauna Kea, 
Hawaii, har lett till att kärnan i en avlägsen kvasar har kunnat vägas. 
mas  san har bestämts till inte mindre än 3 miljarder solmassor! och kva
saren ses som den såg ut för 13 miljarder år sedan.

Kvasarer anses vara förfäder till ”normala” galaxer. De sänder ut 
enorma mängder energi, som erhålls när gas faller in mot det centralt 
belägna svarta hålet. en massa motsvarande några tiotal solar förbrukas 
varje år, enligt beräkningarna.

bilden intill visar hur man tänker sig att kvasaren ser ut på nära håll. 
Det centrala svarta hålet är omgivet av en ring av snabbt roterande gas 
och stoft. Kraftiga s.k. jetstrålar skjuter ut från det svarta hålets poler. 
Kvasaren hittades genom observationsprogrammet Sloan Digital Survey.
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Mörka nätter och mörk energi
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Kosmologi – det är läran om världsalltet som helhet. 
Det kan tyckas vara att gapa över myc ket, men 
under de senaste 100 åren har vi lärt oss åtskilligt.

man ska väl inte tolka einsteincitatet ovan allt för bok
stavligt. Det finns fortfarande mycket vi inte begriper 
– och tur är väl det. Den dag allting är känt blir både li
vet och vetenskapen ganska tråkiga! men vi tror oss ändå 
veta tillräckligt för att i någon mening begripa hur allting 
hänger ihop, även om det finns olika åsikter om myc ket. 
inte bara om detaljer, utan likaväl om de verkligt stora 
dragen i universums historia och struktur.

Den mest omhuldade teorin är tanken att allt startade 
för sådär 15 miljarder år sedan i ett supertätt och ex
tremt hett tillstånd, Big Bang. Denna benämning använ
des först i förlöjligande syfte av teorins store motstån
dare Fred Hoyle, men den kom sedan att bli en allmänt 
använd beteckning. Den är ett gott exempel på hur teori 
och observationer i ömsesidig samverkan har lett till en 
– i det stora hela – sammanhängande modell av univer
sum. Grunden lades när albert einstein omkring 1915 
med hjälp av sin nya allmänna relativitetsteori ställde upp 
sin första teoretiska modell och edwin Hubble ett tiotal 
år senare presenterade den första tolkningen av observa
tioner som innebar att vi lever i ett expanderande univer
sum av åtskilda stjärnsystem, galaxer.

Varför blir det mörkt på natten?
Den mest fundamentala kosmologiska observationen 
gör vi alla mest varje dag utan att egentligen fundera så 
mycket över den: det blir mörkt på natten. Det ligger förstås 
nära till hands att förklara det med att solen då bara lyser 
på andra sidan jorden, men fullt så enkelt är det fak
tiskt inte. om världsalltet är oändligt stort och inne håller 
oändligt många stjärnor, var och en mer eller mindre lik 
solen, så skulle våra blickar falla på en stjärna vart än vi 
tittar. Hela himlavalvet borde stråla lika starkt som sol
skivan!

redan Johannes Kepler hade funderat över detta,  
men det var den tyske läkaren och amatörastronomen 
Wilhelm olbers (1758–1840) som fick sitt namn knutet 
till fenomenet, Olbers’ paradox. Han tänkte sig att mörka 
moln mellan stjärnorna skulle kunna dölja de mer avlägs
na, men den förklaringen räcker inte till: man har senare 
insett att molnen så småningom skulle hettas upp och 
själva börja lysa lika starkt.

i och med upptäckten av universums expansion, och 
den därav dragna slutsatsen att universum skapades vid 
en viss bestämd tidpunkt, fann man en godtagbar lös
ning på paradoxen. Viktigast är att ljuset från oändligt 
många stjärnor/galaxer inte har hunnit komma fram till 
oss ännu. Dessutom är det förskjutet mot längre våg
längder och därmed energifattigare, kanske till och med 
osynligt för oss, mer ju längre bort de ligger.

edwin Hubble noterade att ljuset från galaxerna i  
allmänhet var förskjutet mot allt längre våglängder ju 
längre bort de låg. Han tolkade då helt naturligt denna  
rödförskjutning som ett resultat av dopplereffekten, dvs. 
ett mått på hur fort galaxerna rör sig bort från oss. men 
redan några år senare hade teoretikerna visat att det inte 
handlar om den vanliga dopplereffekten; galaxerna ligger 
faktiskt i princip stilla i rymden (frånsett relativt små rö
relser t.ex. inom en galaxhop). Det är istället rymden 
själv som utvidgar sig så att avstånden till galaxerna hela 
tiden ökar. Den vanliga dopplereffekten hänger ihop 
med rörelser genom rymden (se faktaruta på sidan 8). bil
den här intill visar hur det fungerar. röd för skjutningen av 
galaxernas ljus av speg lar hur mycket universum har hunnit 
växa från det ljuset sändes iväg till dess vi observerar det.

För ”små” avstånd (var man nu ska dra gränsen för 
vad det innebär) får man i det närmaste samma resultat 
för utvidgningstakten som om man tolkar rödförskjut
ningen som en dopplereffekt. men för mer av lägsna ga
laxer blir skillnaden allt större, och därtill beror den på 
vilken modell av universums struktur vi an vänder.

Under de senaste åren har vi fått märkliga inblickar i universums struktur. Vi tror oss nu 
bland annat veta dess ålder, 13,7 miljarder år, med en noggrannhet på någon procent. 
Trots att mycket återstår att utforska ligger det en hel del i vad Albert Einstein en gång sade:  
”Det mest obegripliga med universum är att det är begripligt.”



Mörka nätter och mörk energi
av Gunnar Welin
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Kosmologiska missförstånd
Detta har varit, och är än i dag, en källa till missförstånd, 
framför allt i populära framställningar men även hos 
en del yrkesastronomer. man ser ofta uttalanden som 
”kvasaren siochså har en hastighet bort från oss på 
0,8 gånger ljushastigheten”. Det är helt enkelt inte sant; 
däremot ser vi dess ljus med tre gånger så lång våglängd 
som det hade då det sändes ut, vilket enligt (den relati
vistiska) dopplereffekten skulle ge en hastighet på 0,8 
gånger ljushastigheten. Hur fort avståndet dit verkligen 
ökar be ror på universums struktur. i till exempel den 
enklaste (men antagligen inte riktiga) modellen, där uni
versum har en euklidisk (”plan”) geometri och domine
ras av vanlig materia, blir ut vidgningstakten ungefär 1,4 
gånger ljushastigheten! Det är inget konstigt med över
ljusfarter – det är bara rörelser genom rymden som inte kan 
gå fortare än ljuset.

en annan vanlig missuppfattning, som kanske ändå 
inte är lika allvarlig, möter man i uttryck som ”kvasaren 
siochså ligger 12 miljarder ljusår från oss”. Vad man 
egentligen avser är att det tagit ljuset därifrån 12 mil
jarder år att nå fram till oss. men när det sändes ut låg 
kvasaren mycket närmare – i den enkla modellen ovan 
på ett avstånd av drygt sex miljarder ljusår – och ”nu” 
ligger den betydligt längre bort (omkring 18 miljarder 
ljusår). ljuset har ju fått kämpa mot universums expan
sion på vägen hit, och därför tog det mycket länge tid 
än det ursprungliga avståndet ger vid handen. (att 12 är 
medelvärdet av 6 och 18 är lite av en slump; så be höver 
det inte bli i alla modeller.)

även när det gäller avstånden får man, så länge de är 
”små”, ungefär samma värde i alla modeller som gång
tiden för ljuset. men för större avstånd kan vi inte ge 
något annat meningsfullt värde än just gångtiden; det 
är knepigt att ens definiera vad vi menar med avstånd 
och det kan göras på flera olika sätt även inom en och 
samma modell för universum.

Den kosmiska russindegen. Den rysk-amerikanske teoretikern 
George Gamow liknade för över 50 år sedan universum vid en 
ofantlig jäsande deg med en massa russin i. Medan degen blir allt 
större kommer russinen – galaxerna – allt längre från varandra, 
men de ligger ändå kvar på samma plats i degen och behåller sin 
ursprungliga storlek.
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Mörk materia och mörk energi
under de senaste årtiondena har det kommit fram en hel 
del nya, spännande resultat. mest känd är väl tolk ningen 
av observationer av supernovor i fjärran galaxer (se ariel 
Goobars artikel i Populär Astronomi nr 1, 2002). Det före
faller som om universums expansion inte längre bromsas 
in av gravitationen mellan galaxer och galaxhopar, utan 
att den istället skyndas på av något slags utåtriktad kraft. 
Denna ”mörka energi” vet vi ännu just ingenting om – 
den kan kanske på något sätt motsvara einsteins ”kosmo
logiska konstant”, som han införde för att förhindra att ett 
statiskt universum skulle falla samman under inverkan av 
gravitationen (då var expansionen ännu inte känd), men 
den kan också vara något som förändras med tiden. För 
det har man föreslagit beteckningen kvintessens, en liten 
påminnelse om aristoteles’ föreställning om vad som 
fanns i universum ovanför jordkretsen med de fyra ele
menten jord, vatten, luft och eld. Hur som helst förväntas 
den mörka energin stå för om kring 3/4 av universums 
totala energiinnehåll, medan den s.k. mörka materian i 
galaxer och galaxhopar står för närmare 1/4 – nog för 
att göra universum ”plant”. Vi vet ännu inte heller vad 
denna mörka materia är för något; bland förslagen finns 
neutriner med en viss massa, exotiska partiklar av okänt 
slag eller små svarta hål som blivit över sedan ursmällen. 
Det verkar säkert att den i varje fall inte består av vanlig 
materia (atomer och dylikt). Den vanliga materian står 

Dopplereffekten och
rödförskjutningen

Dopplereffekten (uppkallad efter den österrikiske 1800-talsfysi-
k ern Christian Doppler) är den förskjutning i våglängd hos en 
vågburen signal som uppkommer när källan och mottagaren rör 
sig mot eller från varandra. Det klassiska exemplet är sirenen 
hos en ambulans, som ljuder med relativt hög tonhöjd så länge 
ambulansen närmar sig lyssnaren, men som tvärt sjunker då den 
passerar. Det fungerar precis likadant med ljus; ljuset från en 
stjärna som avlägsnar sig från oss har lite längre våglängd  än 
om den låg stilla, medan en som närmar sig oss tycks sända ut 
lite kortare ljusvågor. Eftersom lång vågigt synligt ljus är rött och 
kortvågigt blått talar man om röd- och blåförskjutning. Enligt den 
klassiska dopplerformeln är den relativa förändringen, z, i våg-
längd, λ, direkt proportionell mot hastigheten i synlinjens 
riktning, v, dividerad med ljushastigheten c:

 z = (λobs – λkälla)/λkälla  = v/c

Hastigheten räknas positiv bort från observatören, negativ mot 
observatören. Det krävs alltså ganska stora hastigheter för att 
effekten ska bli mätbar för ljus, eftersom ljushastigheten är  
300 000 km/s. För ljudet, med normal hastighet i luft drygt  
300 m/s (som då ska ersätta c i formeln), blir effekten påtaglig 
redan i vardagliga farter.

När Albert Einstein 1905 kom med sin speciella relativitets-
teori framgick det dels att ljushastigheten är den största möjliga 
hastig heten, dels att tiden tycks gå långsammare hos ett föremål 
som rör sig relativt en observatör. Det gör att det utsända ljusets 
vågor förefaller att dras ut till längre våglängder – det går längre 
tid mellan två successiva vågtoppar – även om rörelsen är vin-
kelrät mot riktningen till observatören, vilket ger ett relativistiskt 
bidrag till dopplereffekten. Den einsteinska versionen blir därför 
(för en rent radiell rörelse)
                  ______   ______
 z + 1 = λobs/λkälla  = √(c + v)/√(c – v)

dvs. när hastigheten v bort från observatören närmar sig ljushas-
tigheten går z mot oändligheten.

Det var ganska naturligt för Edwin Hubble att tolka sina obser-
vationer av galaxernas rödförskjutningar som en dopplereffekt. 
Men bara några år efter hans första formulering av Hubbles lag 
visades det teoretiskt att det måste handla om en annan orsak till 
att galaxernas ljus drogs ut mot längre våglängder – det är helt 
enkelt så att ljusvågorna måste sträcka på sig i precis samma 
mån som avståndsskalan i universum växer medan det expan-
derar. I princip ligger galaxerna stilla i rymden (även om det 
förstås förekommer mindre rörelser, t.ex. inom galaxhoparna), 
och det är bara rörelser genom rymden som ger upphov till den 
riktiga dopplereffekten. Ljuset från en kvasar med z = 2 har tre 
gånger så lång våglängd som det hade när det lämnade kva-
saren; universum är tre gånger så stort nu som det var då. Den 
kosmologiska rödförskjutningen kan alltså skrivas
         
 zexp + 1 = R0/Rt

där R är den s.k. skalfaktorn som visar hur universum växer; 
index 0 står för nu, vid observationen, och t för tillfället då strål-
ningen sändes ut.

Det finns ännu ett bidrag till rödförskjutningen. Starka gravita-
tionsfält gör också att tiden tycks gå långsammare, vilket inver-
kar på samma sätt som tidsfördröjningen på grund av rörelser. 
Den totala förändringen i våglängd av alla dessa effekter fås av 
produkten av de ingående delarna:

 ztotal + 1 = (zexp + 1)(zdoppler + 1)(zgrav + 1)
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(tillsammans med ett litet bidrag från elektromagnetisk 
strålning – stjärnljus, den kosmiska bakgrunds strål ning en 
m.m.) bara för en dryg tiondel av den samlade materians 
täthet och utgör bara fyra procent av den totala energin.

senare hittade man också en syn nerligen avlägsen 
supernova i det s.k. Hubble Deep Field. men den tydde 
snarast på att universum vid den tiden – för om kring tio 
miljarder år sedan, att döma av rödförskjutningen z = 
1,7 – fortfarande bromsades in av gravitationen, och att 
därför den accelererande ut vidgningen är ett mer sentida 
fenomen.

nu ska det väl påpekas att långtifrån alla är över tygade 
om att det är på det viset. Visserligen har undersökning
ar av klotformiga stjärnhopars åldrar tolkats som stöd 
för den accelerande expansionen; de är tyd ligen äldre än 
vad universum skulle vara om det bara bromsats in. men 
det räcker inte för en del kosmologer.

så har t.ex. michael rowanrobinson i artiklar i tid
skrifterna Monthly No tices och New Scientist argumenterat
för att supernovaresultaten är påverkade av stoft runt 
de exploderande stjärnorna och att vår bestämning av 
expansionstakten är såpass osäker att universums ålder 
mycket väl kan vara hög nog utan ”mörk energi” som 
puffar på. ”Det är det här vetenskap går ut på – att sätta 
bevisen ifråga och prova alternativa idéer. och om mörk 
energi inte finns får vi en mycket enklare och elegantare 
modell av kosmos.” med det menar rowanrobinson 
just den modell jag använde för att beräkna avstånd och 
expansionstakt.

Den mest avlägsna supernova som registrerats exploderade för tio miljarder år 
sedan i en galax med rödförskjutningen z = 1,7. Den inte bara anses bekräfta 
att universums expansion accelererar – därtill visar den att accelerationen är ett 
relativt sentida fenomen. När denna supernova flammade upp bromsades fort-
farande expansionen in av gravitationen.

På de bilder av Hubble Deep Field South (längst till vänster) som togs 1997 
fanns en ljusprick som inte varit synlig 1995. Detaljförstoringen närmast till 
vänster visar hur det såg ut 1997, och bilden nedanför visar skillnaden mellan 
observationerna 1997 och 1995 – en enda ljus fläck, supernovan, står fram mot 
bakgrundsbruset.

Slutlig kollaps eller tvärtom?
Det finns också helt andra tankar om vad som kan kom
ma att hända universum. redan långt innan den mörka 
energin var känd fanns olika slags modeller av universum, 
sådana som fortsatte att utvidga sig i all evighet och andra 
där expansionen vändes i kontraktion, så att världsalltet 
till sist förintas i en ”big Crunch” (stora krossen).  Kos
mologen andrei linde vid stanforduniversitetet, som var 
en av personerna bakom utvecklandet av inflationshypo
tesen (att universum i sin tidiga barndom ”blåstes upp” 
ofantligt snabbt), har nu till sam mans med sina medarbe
tare visat att vissa hypoteser om supergravitation leder 
till att den mörka energin inte bara avtar, utan till och 
med kan nå negativa värden. i så fall skulle den accelera
de expansionen så småningom – inom bara tio till tjugo 
miljarder år – vändas till en allt snabbare kontraktion.

precis tvärtom resonerar robert Caldwell: han tänker 
sig att hela universum in i minsta detalj – till och med 
elementarpartiklarna – kan komma att blåsa isär inom 
sådär tjugo miljarder år. Det beror på hur den så kallade 
tillståndsekvationen för den mörka energin ser ut; det är 
uppenbarligen så att den medför ett negativt tryck – som 
driver på expansionen – så länge den själv är positiv, 
men kommer trycket att avta eller öka med tiden?

en ytterligare möjlighet är att en hittills okänd femte 
naturkraft kan få vissa ”naturkonstanter” att ändras med 
tiden. observationer för några år sedan av fjärran kvasa
rer tyder på att den s.k. finstrukturkonstanten (ett mått 
på kopplingen mellan elektriskt laddade partiklar och ett 
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elektromagnetiskt fält) kan ha haft ett annat värde för 
sådär tio miljarder år sedan. Det borde leda till att något 
som kallas ”alfajoner” långsamt läc ker ut ur protoner 
och neutroner, så att atomkärnor sakta förlorar massa 
men binds hårdare samman. Den nödvändiga nya kraf
ten skulle vara ofantligt mycket svagare än gravitationen, 
men kan tänkas ge en accelerande effekt på universums 
expansion. men det kan också vara så att universum har 
fler än de fyra vanliga dimensionerna (tre i rummet plus 
tiden), och då kan ändringen i finstrukturkonstanten 
hänga ihop med de högre dimensionerna i stället.

Nya sensationella resultat
Hösten 2002 kom ett sensationellt kosmologiskt obser
vationsresultat: ett forskarlag lett av John Carlstrom från 
Chicagouniversitetet hade lyckats mäta upp polarisation  
hos den kosmiska mikrovågsbakgrunden. Denna rest från 
den epok då universum blev genomskinligt för elektro
magnetisk strålning, omkring 380 000 år efter big bang, 
markerar den yttersta gränsen för vad vi kan observera. 
bakgrundsstrålningen så att säga släpptes loss när hela 
universum hade en temperatur av ungefär 3 000 K, men 

1995 2002

Bilderna här ovanför visar en del av Hubble Deep Field vid två olika till-
fällen; till höger ses supernovan 2002dd, den röda pricken vid pilen, en 
av två som upptäcktes med instrumentet ACS på Hubbleteleskopet i fjol. 
Dessa styrker uppfattningen att universums expansion slutade bromsas 
in och började accelerera för mellan fem och tio miljarder år sedan. Se 
figuren nedtill på sidan.

En illustration av hur universums utvidgning har förändrats med 
tiden enligt Hubbleteleskopets observationer av avlägsna super-
novor tillsammans med de jordbaserade iakttagelserna av något 
mer närbelägna supernovor. Den bilden har stärkts av rönen från 
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP).

Till höger ses WMAP:s karta över den kosmiska mikrovågsbak-
grundens fördelning över himlen. Mörkblått visar var de kallaste 
områdena ligger, medan rött markerar de varmaste. Men skillna-
den är inte så värst stor – några miljondels kelvin! Bild: NASA.
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rödförskjutningen har gett den en strålnings temperatur i 
dag på 2,7 K – världs all tet har alltså vuxit med en faktor 
1 100 sedan dess!

För tio år sedan mätte satelliten Cobe upp små varia
tioner i bak grunds strålningens styrka. De kom mer från 
ojämnheter i materiefördelningen i det unga universum, 
ojämnheter som med tiden gjorde det möjligt för galaxer 
och galaxhopar att bildas. sedan dess har variationerna 
– det handlar om miljondelar av en grad i strålningstem
peratur – mätts allt noggrannare.

Det har gjort det möjligt att ställa upp en standardmo
dell för det unga universums struktur. men ur model  len 
framgår också att bakgrunds strålningen borde vara pola
riserad, om än ytterligt svagt. Därför var 
det en lättnad för teoretikerna 
när polarisationen 
äntligen kunde 
påvisas.

Frågan 
om hur de 
små ojämnheterna 
en gång uppkommit kan 
kanske också lösas genom polarisa
tionsmätningarna. Den vanligaste förklaringen 
är inflationen under de första små bråkdelarna av världs
alltets tillvaro, då universum växte med en faktor 1050 på 
bara 10–35 sekunder. (en proton har en utsträckning på 
omkring 10–15 m, hela det observerbara universum i dag 
kanske 1027 m – de skiljer sig bara med en faktor 1042!) 
men det finns även andra hypoteser om hur universum 
”klumpades till”. 

i början av 2003 kom de verkligt detaljerade observa
tionerna av den kosmiska bakgrundsstrålningen, gjorda 
med den nya satelliten Wilkinson microwave aniso tropy 
probe (Wmap; se Populär Astronomi nr 2, 2003, sidan 
25). inte bara polarisationen mättes upp, utan också de 
små variationerna i temperaturen hos strålningen regist
rerades med ännu större noggrannhet. tillsammans 
ledde observationerna till slutsatserna att universum är 

13,7 miljarder år gammalt, plus minus 0,2 miljarder år, 
att de första stjärnorna kom till redan 200 miljoner år 
efter big bang – betydligt tidigare än man trott dessför
innan – och att bakgrundsstrålningen släpptes loss när 
universum var 380 000 år gammalt (förut hade man trott 
någon gång mellan 300 000 och en miljon år). Därtill 
stärktes idén om att världsalltet genomgick en ofantligt 
snabb expansion, den s.k. inflationen, alldeles i början av 
sin tillvaro. men det kan inte ha gått till hur som helst, 
utan det blev ganska stränga restriktioner på inflations
modellerna. och inte minst: resultaten från supernova
observationerna om att universums expansion nu

 

accelererar efter att tidigare ha bromsats in bestyrktes 
fullt ut.

Det finns ytterligare en intressant följd av de nya 
kunskaperna. när man tidigare försökte avgöra hur 
mycket universum bromsas in (accelerationen var ju 
helt oanad!) blev resultaten helt beroende av hur de 
ljusaste galaxerna i de största galaxhoparna kunde tänkas 
förändras med tiden, om de blir ljusare eller ljussvagare. 
Det är ingen lätt sak att konstruera modeller av det, i 
synnerhet inte om man inte vet åt vilket håll de verkligen 
ska gå. men nu har vi fått något att gå efter!                  ♦
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Solförmörkelse ...

Den ringformiga solförmörkelsen den 31 maj tilldrog sig 
stort intresse. I Sverige kunde den ses som partiell 
över hela landet, och solen var som mest förmörkad 

till över 90 % av soldia metern i västra Jämtland. Endast en 
tunn skära av solen var då kvar. Det dröjer länge innan vi här  
kan se en liknande partiell förmörkelse av motsvarande om-
fattning. Nästa totala solförmörkelse i Sverige inträffar först 
2126, då en remsa av Norrland förmörkas helt.

Det var en tilldragelse för de morgonpigga, förmörkelsen 
ägde rum i runda tal mellan halv fem och halv sju på mor-
gonen i södra delen av landet och var alltså störst omkring 
halv sex där. Här följer rapporter från några platser där man 
försökte ordna för allmänheten att kunna beskåda himla-
fenomenet. Vädret var ytterst varierande och inte alls sam-
arbetsvilligt överallt.

I Stockholmsområdet fanns en molntunga som tidvis 
försvårade observationsmöjligheterna. Redaktionsrådet 
Sollerman använde sig av cykel för att söka efter platser 
med lämpliga molnluckor. Skolredaktören Näslund befann 
sig i kupolen vid  Institutionen för astronomi i AlbaNova och 
använde en Celestron 8 med mylarfilter för att fotografera 
förloppet. Molnen gav vika ungefär sex minuter efter maxi-
mum och observationsförhållandena var bra fram till några 
minuter i sex. Därefter fungerade molnen som ett filter, vilket 
gjorde att man kunde se den förmörkade skivan för blotta 
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ögat (skydd rekommenderas dock alltid!). Under den senare 
delen av förmörkelsen drog tjockare moln in och resten av 
förmiddagen var helmulen. Sett till dessa omständigheter så 
får man ändå vara nöjd.

Christer Nilsson, normalt verksam i Vetenskapens Hus 
och stor astronomientusiast, befann sig i Berga utanför 
Oskarshamn i Småland. Förberedelserna bestod i att med 
hjälp av ett stearinljus sota en glashylla från badrumsskåpet. 
Vädret var i stort sett perfekt och det enda hindret från den 
i övrigt goda observationsplatsen var en björk som skymde 
delar av förmörkelseförloppet. Med en 10x20-kikare projice-
rades bilden av förmörkelsen på en vägg så att en ca 15 cm 
stor bild erhölls. 

Martin Bohm vid Rymdcampus i Kiruna berättar att tim-
marna innan solförmörkelsen var nedslående, halvmulet och 
väderrapporter om ihållande mulet. Timmen innan förmör-
kelsen började det klarna och vid den första kontakten var 
solskivan helt synlig. Tyvärr mulnande det igen minuterna 
innan den maximala fasen, och därefter var det helt kört, 
senare på dagen började det till och med att snöa. Timmen 
innan maximum gav iallafall ett tiotal foton med 400 mm 
objektiv. Anders Nyholm (den svenske deltagaren i astrono-
miolympiaden 2002) hade samlat några entusiaster vid folk-
högskolan i  Kiruna (där Rymdgymnasiet håller till).             ♦

Att rikta kameran rakt mot solen för att fånga solförmörkelsen är nog dömt att misslyc- 
 kas! Ändå händer det att man gör ett försök. Solen själv blev naturligtvis överexponerad 
trots molnslöjorna i horisonten över Lund, men en reflex i objektivet, den röda fläcken 
nere till vänster, visar ändå att solytan inte är cirkulär.

Bättre gick det för Magnus Näslund, som fångade den delvis förmörkade solen i bil-
den till höger. Den togs på Stockholms observatorium vid AlbaNova när molnen dragit 
sig undan kl. 5:47, det vill säga strax efter förmörkelsens maximum. Han använde sig 
av en vanlig spegelreflexkamera kopplad till kameraadaptern på ett teleskop av typen 
Celestron 8.
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... och Merkuriuspassage!
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Merkuriuspassagen den 7 maj 
2003 observerades inte bara av 
amatörer och allmänhet, utan 
även av professionella obser-
vatorier. Kungl. Vetenskaps-
akademiens nya svenska sol-
teleskop SST vid Roque de los 
Muchachos-observatoriet på La 
Palma försåg omvärlden med 
detaljerade bilder över hela hän-
delseförloppet. Här ses två tillfäl-
len, först när Merkurius ligger  
tämligen långt in på solskivan 
och sedan när den lilla planeten 
är på väg att lämna solen. Ob-
servatörerna vid teleskopet var 
Peter Dettori och Mats Löfdahl.

10:30 UT8:56 UT
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På ett flertal platser i landet ordnade astronomiska 
föreningar och institutioner visningar för den intresse-
rade allmänheten när den lilla planeten Merkurius 

passerade framför solskivan den 7 maj i år. Vädret var tämli-
gen samarbetsvilligt. Här är några rapporter om aktiviteter:

Vetenskapens Hus (VH) i AlbaNova förevisade Merkurius-
passagen över solytan bland annat för en besökande skol-
klass (årskurs 2 i grundskolan) med tillhörande lärare och 
föräldrar. VH:s husastronom fungerade sedan som ”trottoar-
astronom” och inbjöd varje förbipasserande person till en titt 
i teleskopet. Trots Merkurius’ ringa uppenbarelse verkade 
alla människor synnerligen nöjda med att få beskåda detta 
sällsynta fenomen. Instrumentet som användes var en  
90 mm Meade ETX med mylarfilter.

Martin Bohm vid Rymdcampus i Kiruna berättar att 
vädret inte var det bästa. Anders Nyholm var stationerad på 
taket till Institutet för rymdfysik, där man manuellt rattade 
teleskopet efter solens rörelse. Vid luckor i moln täcket lyc- 

kades man via nätet få en, om än skakig, videobild av pas-
sagen projicerad i Kirunas Folkets hus, där Rymdforum 
samtidigt ägde rum. Trots att solskivan var synlig kanske 
högst 10 minuter åt gången var intresset för Merkurius-
montern där stort. Allt det tekniska vid överföringen fun-
gerade perfekt tack vare ett omfattande förberedelsearbete 
av Leif Carlsson vid institutionen.

Vid Tycho Brahe-observatoriet utanför Malmö fanns per-
sonal under hela förloppet, och flera hundra personer hade 
sökt sig dit ut för att se evenemanget.                                  ♦

Bildmontaget ovan visar några observatörer av solför-
mörkelsen den 31 maj 2003, här från Lund. Där hade 
ett stort antal människor sökt sig upp på Sankt Hans 
backars högsta topp, vissa välutrustade med frukosten 
i picknickkorgen (även med bubblande innehåll), 
andra endast med enklare utrustning. En molnbank i 
öster (se bilden uppe till vänster) skymde något, men 
i stort sett kunde hela förloppet följas och stämningen 
var god.
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Visst finns det årstider även på neptunus. Dess rota
tionsaxel lutar 29 grader, så under drygt fyrtio år är det 
vår på dess ena halvklot – omloppstiden är ju 165 år. nu 
är det dags för våren att komma till den södra delen av 
den kalla gasjätten. Det medför att molnen där blir allt 
varmare och ljusare, vilket Hubbleteleskopet har kun
nat följa under sex års sporadiska observationer. ansva
riga för observationerna är lawrence a. sromovsky och 
hans medarbetare vid university of  Wisconsinmadison.

men det är inte precis något vårväder för oss männi
skor som utvecklas på denna den kallaste av de stora pla
neterna. Våldsamma stormar på upp till 1 500 kilometer 
i timmen rasar i den täta atmosfären, och temperaturen i 
molnens övre delar ligger på –240 ºC. 

astronomerna är ändå lätt förvånade att effekten av 
årstidsväxlingarna tycks vara såpass stor. solen skiner ju 

en nyupptäckt stjärna är troligen en av de allra närmaste  
– den lilla röda dvärgen so25300.5+165258 tycks be
finna sig bara 7,8 ljusår från oss i stjärnbilden Väduren, 
och skulle därmed hamna på tredje plats efter α Centauri 
och barnards pilstjärna. stjärnan ligger på gränsen till att 
över huvud taget kunna vara en riktig stjärna; dess massa 
uppskattas till ynkliga sju procent av solens, vilket inte 
är mycket mer än hos en så kallad brun dvärg som ald
rig kan få igång de kärnreaktioner som får stjärnorna att 

Hubbleteleskopet har tagit bilder av de inre delarna av 
en av de närmaste klotformiga stjärnhoparna, nGC 6397 
som ligger 8 200 ljusår bort i stjärnbilden altaret. Här 
ligger stjärnorna verkligen tätt, bara några ljusveckor 

Det våras på Neptunus

Nära granne till solen upptäckt

En blick in i en klotformig stjärnhop

900 gånger svagare ute vid neptunus än här hos oss. och 
än är det 20 år kvar innan sommaren kommer till södra 
halvklotet på jätteplaneten.                                              ♦

lysa. ljusstyrkan är endast en trehundratusendel av 
solens.

Det är förstås den ringa ljusstyrkan som gjort att 
so25300.5+165258 upptäckts först hösten 2002, som 
en biprodukt i den jakt på vita dvärgar som genomförts  
av bonnard teegarden vid nasa:s Goddard space 
Flight Center och hans medarbetare. Vad de sökte var 
ljussvaga stjärnor med stor egenrörelse, det vill säga så
dana som relativt snabbt flyttar sig på himlen.               ♦

från varandra eller miljoner gånger tätare än stjärnorna i 
solens närhet.

Därför kommer stjärnorna i nGC 6397 att krocka med 
varandra vart tremiljonte år eller så. Dess emellan sker en 
mängd närpassager, som också kan påverka hur stjärnorna 
uppför sig. Hubblebilderna togs för att studera resultaten 
av sådana krockar och nästankrockar.

sammanstötningarna kan leda till att två stjärnor  
smälter samman till en enda stjärna, en så kallad blue 
straggler. Åtskilliga av dessa heta blå stjärnor kan ses på 
bilden till vänster.

närpassagerna kan ge upphov till ett nytt dubbel
stjärne par, ibland av den typ som kallas kataklysmisk  
variabel: en vanlig stjärna tillsammans med en vit dvärg, 
som sliter loss gas från sin granne. några sådana hittades 
och kan ses i bilden som violetta prickar.

en helt oväntad upptäckt gjordes också – tre (på bil
den turkosfärgade) ljussvaga blå stjärnor som inte tycks 
variera alls i ljusstyrka. De tycks vara ovanligt lätta vita 
dvärgar, som kan ha bildats när tunga stjärnor störts i sin 
utveckling genom en kollision eller närpassage.             ♦
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Om amatörastronomens betydelse  
En kommentar till Ludvig Rasmusson

lä
sa

rn
as

 F
O

R
U

M

Det var med glädje jag läste ludvig rasmussons väl mo
tiverade hyllningskrönika till amatörastro nomin och dess 
utövare i förra numret av popu lär astronomi. i ett avse
ende skulle jag dock vilja gå lite längre än ludvig. Han 
skriver att amatörastronomen idag har mindre betydelse 
än förr. Det kan möjligen stämma, om man med förr 
menar 1700talet. William Herschel var ännu anställd 
som organist i bath när han 1781 upptäckte uranus, och 
således fortfarande amatörastronom. någon upptäckt 
av den digniteten har väl knappast utförts av en amatör 
sedan dess.

men om man med förr avser tiden för 100 eller 50 
eller 20 år sedan, så menar jag att amatörastronomens 
betydelse tvärtom har ökat markant. Denna utveckling 
har varit särskilt tydlig under de senaste tio åren och kan 
tillskrivas dels ccdtekniken, dels internet. med hjälp av 
ccd kan amatörer idag utföra precisionsmätningar som 
tidigare var omöjliga och nästan otänkbara. För några 
ambitiösa amatörer har det blivit nästan varnattsmat att 
upptäcka supernovor i främmande galaxer! Detta bara 
för att ta ett exempel.

tack vare nätet har samarbetet mellan professionella 
och amatörer formligen exploderat, samtidigt som alla 
har fått tillgång till exklusivt material som palomarkartor
na. när satellitobservationer av en eruptiv stjärna skall 
göras är det självklart att amatörernas skara världen över 
blir övervakningspersonal. så snart ett utbrott är på gång 
informeras yrkesforskarna, satellitobservationerna sätter 
igång och kompletteras oftast med högklassiga amatör
mätningar. och det bästa är väl att ingen längre bryr sig 
om huruvida observationer har gjorts av en yrkesastro
nom eller av en amatör, det är resultaten som är intres
santa, inte huruvida de utförts på betald tid eller på fritid.

låt oss också hoppas att denna utomordentligt posi
tiva internationella trend når även vårt land, och att inte 
minst unga svenska amatörastronomer tar tillfället i akt 
att utnyttja den nya teknikens möjligheter till fullo. i nu
läget finns på många håll instrumenten, det är väl när det 
gäller själva utnyttjandet vi borde se oss om lite mera och 
lära av kollegerna i Finland, storbritannien och många 
andra länder.

Hans Bengtsson, Hisings Backa
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Det infraröda ljuset avslöjar 
Nya mycket tunga stjärnor funna i jättemolekylmoln
stjärnor bildas företrädesvis inom det man kallar jätte
molekylmoln, väldiga moln av gas i molekyl form som 
inte kan ses i vanligt ljus, men som ändå förmår bloc
kera det synliga ljuset. Genom att observera dessa moln 
i längre våglängder, i radiostrålning och i infrarött ljus, 
kan man emellertid numera 
avslöja vad de verkligen inne
håller.

Vid internationella ast ro  
no  miska unionens general
  för samling i sydney i juli 
pre senterade ett forskarlag 
lett av João alves från eso i 
Garching nya resultat rörande 
tunga stjärnors födelse. bilden 
här intill illustrerar vad man 
funnit.

man har studerat jättemole
kylmolnet W 49, som innehåller en massa motsvarande 
en miljon solmassor och ligger på 37 000 ljusårs avstånd 
från oss. en mindre del av detta moln, kallat W 49a, 
är en av Vintergatans starkaste radiokällor. i bilden har 
man kombinerat observationer i radioområdet utförda 
vid Very Large Array i usa med infraröddata från 3,5

metersteleskopet på la sillaobservatoriet i Chile. man 
fann på detta sätt en större stjärnhop (i bildens mitt) 
med diametern 20 ljusår samt ytterligare tre mindre 
stjärnhopar. i dessa stjärnhopar kunde man identifie
ra inte mindre än 100 tunga stjärnor inuti W 49a med 

massor större än 15 solmassor. 
en tredjedel av dessa fanns i 
den centrala hopen.

tunga stjärnor förbrukar 
sitt väteinnehåll snabbt och 
effektivt, de lever med andra  
ord korta men intensiva 
stjärnliv, långt snabbare än 
vår sol. 

upptäckten av dessa lumi
nösa stjärnor inbäddade i mo
lekylmolnet förklarar följakt
ligen varför detta moln sänder 

ut sådana mängder energi i de långa våglängderna. Det 
är de tunga stjärnorna som står för energiproduktionen, 
och deras intensiva ljus omvandlas till längre våglängder 
på grund av det allestädes närvarande stoftet i molekyl
molnet. ännu ett tidigare förborgat område i Vinterga
tan är undersökt!                                                          ♦                     
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I skuggan av monte sirentes mer än 700 meter höga 
bergvägg ligger prati del sirente. slätten ligger på 
1 100 meters höjd och omges på sina övriga sidor av 

steniga bergsryggar med torr buskvegetation. Kor och 
hästar har betat gräsmarken till något som närmast kan 
liknas vid en golfbana. slättens västra del domineras av 
en liten sjö. Dock kanske inte en helt vanlig cirkelrund 
liten sjö. Den har nu fått arbetsnamnet ”sirentekratern” 
och kan vara en del av ett helt kraterfält.

små, ibland runda sjöar och sänkor förekommer rik
ligt i abruzzo. bergrunden är kalkrik, vilket främjat 
bildandet av stora grottsystem och så kallade karstsänkor 
(doliner) i terrängen. ibland har också bäckar och käl
lor dämts upp av jordbrukare genom århundradena. Det 
var dock något med denna sjö som 
drog mitt intresse till sig. Året var 
2000 och jag hade precis inlett en 
vistelse vid det planetärgeologiska 
forskningsinstitutet irsps vid an
nunziouniversitetet i pescara. min 
forskning där inriktade sig främst på 
jämförande studier mellan jordiska 
nedslagskratrar och kratrar på andra 
planeter och månar i solsystemet, 
främst planeten mars. Genom att 
noggrant studera en kraters geologi 
och form kan man få kunskap om 
målberggrundens beskaffenhet och 
den miljö som nedslaget skedde i. 

sålunda var jag inte i italien för att leta nya kratrar. 
upptäckten av sirentekratern var en ren slump! Jag hade 
ägnat mycket av min fritid åt att vandra i abruzzos berg. 
under förberedelserna för en sådan vandring kom jag att 
slå upp en sida om sirente–Velinonaturreservatet. ett 
foto av prati del sirente visade den lilla sjön som ett öga 
mitt på slätten. Jag fastnade för att sjön verkade omges 

av en vall. Detta är inte den typiska formen för en dolin, 
som ju kännetecknas av att material kollapsat, dvs. rört 
sig nedåt i marken. inget i bilden kunde dock säga något 
om storleken på sjön.

Tillsammans med kollegerna angelo rossi och 
Goro Komatsu gjorde jag en första tur till sjön. på 
håll ser sjön mycket liten ut, men när man kommer 

närmare reser sig den omgivande vallen högt över fältets 
yta. Denna lustiga förvrängning av perspektivet orsa
kas av slättens totala avsaknad på referenser samt den 
enorma bergvägg som dominerar sydsidan. Vi bedömde 
diametern till minst 120 meter. Det var omedelbart klart 
att det inte var en dolin. Detta kunde uteslutas på grund 

av vallens stora volym och det ma
terial som kratern bildats i. Vi såg 
att kratervallens proportioner och 
form överensstämde väl med små, 
skålformiga nedslagskratrar. alla 
tänkbara bildningsätt borde dock 
bedömas och vägas mot varandra. 
på grund av att kratern är helt ut
bildad i lösa, finkorniga sediment 
så förekommer inte de breccior 
(krossat berg) som annars skulle 
ha utgjort en stark indikation för 
en nedslagskrater. studierna inrik
tades därför på att få fram sådan 
information som kunde styrka eller 

förkasta de olika förslagen på bildningsätt. i första hand 
behövde vi skaffa kännedom om den lokala geologin, 
kraterns geologi och morfologi, samt dess ålder.

Vallen och de närmaste omgivningarna mättes. Det 
visade sig att vallen på sin högsta punkt reser sig 2,2 me
ter över omgivningen och att den där är 15 meter bred. 
Kratern är något oval med en största diameter av 140 

Sirentekratern
– en ”ny” nedslagskrater

De centrala delarna av Apenninerna i regionen Abruzzo utgör den mest 
högalpina delen av den apenninska bergskedjan. Branta bergsmassiv  
omger trånga dalgångar med slätter som utnyttjas som betesland. 
Området är geologiskt sett ett av de yngsta i Europa och skakas ofta av 
kraftiga jordskalv.  För ca 1 600 år sedan kan det dock ha skakats av en 
annan geologisk händelse som möjligen hade mer än lokal betydelse: 
ett meteoritnedslag som kanske kan beläggas historiskt!

av Jens Ormö
(text och bild)

Sirentekratern är belägen i ett bergsmassiv nära 
den lilla staden Secinaro och regionhuvudstaden 
L’Aquila i Italiens centrala del.
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meter. nästa steg var att göra 
en kärnborrning av kratern. 
en 7 meter djup borrning 
nära sjöns mitt bekräftade 
att strukturen bildats helt i 
lösa sediment, främst kalk
haltig lera. två borrningar (3 m och 5 m) utfördes på 
kratervallen och dess yttre sluttning. Dessa visade att 
vallen utgörs av samma material som resten av kratern 
och dess närmaste omgivning. radiometrisk datering av 
organiska horisonter i och under kratervallen visade att 
vallen har en överstjälpt struktur typisk för kratervallar 
vid nedslagskratrar. Datering av den yta på vilken vallens 
material avsatts (markytan vid tiden för dess bildning) 
gav åldern för strukturen. Det visade sig att den troligen 
bildats någon gång på 300–400talen!

Vi förstod nu att vi kommit något mycket intres
sant på spåret. Hur än kratern bildats så var det 
under en intressant historisk tid. Vi påbörjade 

en parallell undersökning av historiska källor från den 
tiden. Vid detta skede i vår undersökning av kratern 
hade tillräckligt med material framkommit som kunde 
utesluta en del av de alternativa bildningsprocesserna. 
Den unga åldern uteslöt helt en bildning under istiden. 
området saknar vulkanisk aktivitet och ingen lava före
kommer i närheten av kratern. Vallen består mestadels 
av lera, men även flera decimeter stora block förekom
mer rikligt. Detta utesluter sanddyn och strandvall. De 
enda alternativ som nu återstod var dammkonstruktion 
och nedslagskrater. Genom att min ordinarie forskning 
består i att analysera hur nedslagskratrar påverkas av 
det material som nedslaget sker i började jag nu studera 
sirentekratern ur det avseendet. Vi hade märkt avsak
nad av en så kallad strukturell upplyftning, som alltid 
förekommer under vallen på kratrar bildade i fast berg 

och vissa lösa sediment (t.ex. sand). Den orsakas av en 
volymökning när berggrunden krossas och när material 
pressas utåt under markytan vid kraterbildningen. Vid 
sirentekratern förekommer istället en nedsänkning av 
slättens yta utanför delar av vallen, vilket först gav oss 
en del huvudbry. Denna nedsänkning är dock typiskt för 
nedslagskratrar som bildats i sediment som kan packas, 
t.ex lera. istället för att chockvågen krossar materialet så 
packas det istället. Vatten pressas ut ur leran och man får 
en nedsänkning av ytan runt kratern. strukturen började 
nu alltmer passa in i mönstret för en nedslagskrater.

För många kan det kanske tyckas som att nedslags
hypotesen närmast var otrolig. mycket få (ca 160) 
kratrar är kända på vår jord, och få är också de  

personer som sett ett kraterbildande meteoritnedslag.  
större nedslag är sällsyntare än mindre. nedslag av den 
storleken som anses ha utrotat dinosaurierna inträffar 
med några tiotal miljoner års mellanrum. nedslag av den 
storlek som kan ha bildat sirentekratern bedöms ske nå
gon gång vart hundrade år. Detta låter kanske otroligt, 
men under 1900talet så skedde minst ett par kraterbil
dande meteoritnedslag, av vilka det vid sichote alin i 
sibirien år 1947 är mest känt. en annan kosmisk krock 
från sibirien är den vid tunguska 1908, men i det fallet 
skedde explosionen på sådan höjd i atmosfären att ingen 
distinkt krater bildades på marken.

Den skyddande effekt som vår atmosfär ger är viktig 
vid studierna av sirentekratern. atmosfären gör att 
kratrar av den storleken inte förekommer ensamma utan 

Bilden till vänster: Längs utsidan 
av kratervallen på kraterns väst-
sida lutar slättens yta in under 
vallen. Det har troligen orsakats 
av att chockvågen vid nedslaget 
packade samman leran som 
kratern bildats i.

Bilden till höger: Vy från nordväst 
mot kraterfältet. Huvudkraterns 
sjö och omgivande vall är tydlig. 
Byn Secinaro ligger på andra 
sidan av den bergsrygg som syns 
vid horisonten.
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i så kallade kraterfält. Detta beror på att kroppar av den 
storlek som orsakar kratrar mindre än ca 1 km i diameter 
kommer att brytas upp vid passagen genom atmosfären. 
större kroppar (småplaneter och kometer med diametrar 
mer än några tiotal 
till hundratal meter) 
hinner i allmänhet pas
sera atmosfären innan 
stötvågen hunnit skapa 
sådan inre spänning i 
objektet att det explo
derar och bryts isär. 

studierna av sirente
kratern fortsatte därför 
med en kartering av de 
närmaste omgivningar
na. till vår stora glädje 
uppfylldes våra förut
sägelser, och vi fann ett 
tjugotal mindre kratrar 
norr och väster om 
huvudkratern. Krater
fältet hade samma utseende och proportioner som andra 
kända nedslagskraterfält och publicerade beräkningar 
baserade på kosmiska objekts uppbrytning i atmosfären. 
Det återstående alternativet till nedslagskrater, en antik 
dammkonstruktion, verkade nu allt mindre troligt.

Den rörelseenergi som frigörs vid målet från det 
största fragmentet, det som bildat huvudkratern i 
sirentekraterfältet, är så stor att kraterbildningen 

kan liknas vid en explosion. De fragment som brutits 
loss från huvudobjektet, och som bildar små kratrar i 
kraterfältet, har fått sin hastighet bromsad av friktionen i  
atmosfären därhän att ingen explosion sker vid nedslaget.  
Hastighetsminskningen medför också att kratrarna blir 
fördelade i kraterfältet så att de största kratrarna före
kommer i fältets ena ände och de minsta i den ände 
varifrån kroppen föll ner genom atmosfären. i ett mjukt 
material, som i sirente, kan de lossbrutna fragmenten 
fortsätta sin färd flera meter ner i marken innan de slutli
gen stoppas. på 
markytan syns 
då en krater 
som kan vara 
upp till något 
tiotal meter i 
diameter. Från 
kraterns mitt 
fortsätter sedan 
en kollapsad ”tunnel” med samma vinkel som objektets 
infallsvinkel ända ner till fragmentet. Dessa fragment, 
meteoriter, kan alltså finnas gömda djupt under de små 
kratrarna i kraterfältet.

Det är vanligt att meteoriter har en magnetisering som 
avviker från det rådande jordmagnetiska fältet. Detta kan 

mätas. Vi genomförde därför en magnetisk mätning över 
kraterfältet. preliminära resultat visar kraftiga avvikelser 
vid flertalet av kratrarna. Detta föranledde en utgräv
ning av två av de mindre (ca 10 m diameter) kratrarna i 

kraterfältet. av olika 
anledningar (främst 
säkerhetsskäl) tvinga
des utgrävningen 
avslutas på 9 meters 
djup utan att någon 
meteorit hittades. 
Detta är dock inte så 
förvånande med tanke 
på att utgrävningar 
av lika stora kratrar 
i likartade material 
(t.ex. kratern från 
sterlitamaknedslaget 
i ryssland 1990) har 
påträffat meteoritfrag
ment först på mer än 
12 meter djup. Vår 

utgrävning gav däremot en mängd information om dessa 
småkratrars utseende under marken, vilket kraftigt styrkt 
tolkningen att de bildats genom ett nedslag. Kratrarna 
har en övre, mer skålformig del som har en tunnellik
nande fortsättning nedåt. mellan kraterifyllnaden och 
omgivande material förekommer ett område med krossat 
material av de annars så mjuka lerorna i målet. Denna  
kan bara orsakas av ett hastigt flöde av materialet, vilket  
ryckt isär den annars plastiska leran. spritt i den skål
formiga delen av kratern, till ett djup av över 2 m, 
förekommer små kolrester och klumpar av bränd lera. 
Dessa har kunnat dateras till ungefär samma tid som den 
första dateringen av huvudkratern (se ovan) och visar att 
det förekommit viss hetta vid bildandet av kratrarna.

De historiska efterforskningarna har gett en del 
information om märkliga himlafenomen och 
liknande som observerats vid denna tid. bland 

annat blev vi intresserade av den berömda vision som 
kejsar Konstan
tin och hans 
armé sägs ha 
haft innan sla
get vid pons 
milvius norr 
om rom år 
312. Vi fann 
dock den ned

tecknade beskrivningen alltför vag för att hålla för en 
vetenskaplig jämförelse med ett meteoritnedslag. Vår 
åldersdatering kan givetvis antyda en koppling, men ger 
inte heller något otvetydigt stöd. Det vore dock givetvis 
spännade om det visar sig vara ett meteoritnedslag som 
orsakade att romarriket övergick till kristendomen. Helt 

Artikelförfattaren tillsammans med kollegerna Angelo Rossi och Goro Komatsu 
inspekterar borrningen av kratervallen.

Något annat alternativ som bättre än 
nedslagshypotesen kan förklara krater-
fältets alla speciella särdrag finns dock 
för närvarande inte.”
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jENS ORMö disputerade 1998 vid Stockholms universitet 
på en avhandling om nedslagskratrar bildade i grunda hav. 
Han forskar nu vid Centro de Astrobiología vid Instituto Naci-
onal de Tecnica Aerospacial nära Madrid i Spanien.

klart är att ett meteoritnedslag av den storlek som krävs 
för att bilda sirentekraterfältet inte kan ha undgått att 
uppmärksammas.

en historisk beskrivning, som jag bedömer vara av 
större vetenskapligt intresse, damp ned av en händelse. 
en lokal amatörhistoriker, roberto santilli, som läst  
om sirentekratern i tidningen, kontaktade mig och med
delade att han hade information som kanske kunde 
intressera oss. Han hade omedelbart kommit att tänka på 
en legend från hans hemstad secinaro, vilket är den ort 
som ligger närmast kraterfältet (ca 6 km bort). legenden 
beskriver en händelse vid monte sirente vid brytningen 
mellan hedendom och kristendom, vilket gör att den 
kan dateras just till ca 300–400talet. under en fest vid 
ett tempel vid foten av berget såg plötsligt deltagarna en 
stjärna som lyste allt starkare. snart lyste den starkare än 
solen. Kort därefter skakade marken så kraftigt att temp
let rämnade och folk slogs till marken. Hela dalgången 
blev tyst och det såg ut som om berget försvunnit. efter 
en tid av mörker, som beskrivs som ”ändlös”, så kom 
till slut solens strålar tillbaka och dalgången såg ut som 
om den täckts av rosor. legenden beskriver även hur de 
lokala kejserliga myndigheterna försökte utnyttja händel
sen mot de kristna. De kristna i sin tur ansåg att de som 
ägnat sig åt den hedniska aktiviteten vid templet blivit 
utsatta för Guds straff. Händelsen har givetvis genom år
hundradena anpassats till att passa in med kristendomen.

Dock är beskrivningen av själva naturfenomenet 
slående likt ögonvittnesskildringar av meteoritned
slag i modern tid (t.ex. sichote alin och sterlitamak). 
Det motsvarar också precis de konsekvenser man kan 
beräkna att ett nedslag av sirentekraterns storlek skul
le ha på den närmaste omgivningen. när en kropp av 
den storleken passerar genom atmosfären kommer den 
att lysa med en ljusstyrka som kan upplevas som star
kare än solen. Detta varar dock endast några sekunder. 
Därefter träffar kroppens stötvåg samt kroppen själv 
och dess lossbrutna delar marken och skapar en lokal 
jordbävning. i kölvattnet till de olika fragmenten lig
ger stora mängder stoft kvar och bildar ett paraply av 

rökpelare som når högt upp i atmosfären över området. 
stoft sprids även till atmosfären under kraterbildningen. 
tillsammans kan de orsaka en kortvarig, lokal förmör
kelse av solen. tunguskaexplosionen 1908 spred så stora 
mängder stoft i atmosfären att det, belyst av solen, orsa
kade de berömda ”vita nätterna” som var synliga även i 
sverige under en tid efter händelsen.

Arbetet på sirentekraterfältet fortgår kontinuerligt. 
Vi har just gjort några av de geokemiska analyser 
som krävs för att kunna bevisa nedslagshypo

tesen, men har ännu inte hunnit analysera resultaten. 
någon kraftig geokemisk avvikelse har dock ännu inte 
kunnat påvisas. på grund av målmaterialets beskaffenhet  
(lera) kan inte de chockpåverkade mineral återfinnas 
i sirente, som annars också skulle utgöra ett bevis för 
nedslaget. något annat alternativ som bättre än ned
slagshypotesen kan förklara kraterfältets alla speciella 
särdrag finns dock för närvarande inte.

De flesta av jordens nedslagskratrar är miljontals år 
gamla och ofta kraftigt eroderade. Huvudkratern i si
rente är mycket liten jämfört med majoriteten av dessa 
kratrar. Dock gör den låga åldern att den tillhör de allra 
bäst bevarade. Den har stort vetenskapligt värde som ett 
bra exempel på kraterbildning i kompakterbara sediment. 
Den kan även visa sig ha haft stor historisk betydelse.   ♦

Litteratur:
ormö, J., rossi, a., och Komatsu, G., 2002: ”the 
sirente crater field, italy”, Meteoritics and Planetary Science, 
vol. 37, s. 1507–1523.
santilli, r., ormö, J., rossi, a.p., och Komatsu, G., 2003: 
”a catastrophe remembered: a meteorite impact of  the 
5th century aD in the abruzzo, central italy”, Antiquity, 
vol. 77 nr 296.

En kosmisk kropp av den storlek som bildat Sirentekratrarna har 
en så hög hastighet att den bryts sönder (exploderar) på hög höjd 
vid mötet med jordens täta atmosfär (bilden till vänster). De största 
fragmenten bibehåller högst hastighet och når därför längst (hu-
vudkratern). De mindre bitarna bromsas mest och bildar de mindre 
kratrarna (t.ex. C1 och C6 i bilden nedan). De små kratrarna har 
förtydligats med en tunn streckad linje och ett par människor  kan 
tjäna som skalanvisning.
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n M 15, en klotformig stjärnhop
i Pegasus av Björn Stenholm

stjärnbilden pegasus är stor och lättfunnen och lig
ger bra till så här på hösten. Det ansåg nog också 
Charles messier när han från sitt observatorium på  

taket till Hotel Cluny spanade in den töckniga himlakropp  
som sedan skulle få nummer 15 i hans lista. Den 3 juni 
1764 skrev han i sin journal: ” Nebulosa utan stjärna, mellan 
huvudet på Pegasus och det på Lilla hästen; den är rund, mycket 
ljus i mitten, positionen bestämdes i jämförelse med δ Equulei. 
Herr Maraldi, i Akademins annaler från 1746, rapporterar om 
denna nebulosa: Jag har funnit, berättar han, mellan stjärnorna  
ε Pegasi och β Equulei, en rätt töcknig stjärna som förefaller sam-
mansatt av många stjärnor ...(diameter 3 bågminuter).”

lilla hästen heter equuleus på latin, för övrigt. men 
annars innebär denna text att messier själv inte upptäckte 
m 15, den hade redan observerats av JeanDominique  
maraldi den 7 september 1746. Det är intressant att 
maraldi påpekar möjligheten av att denna himlakropp 
inte är en nebulosa utan i stället en samling stjärnor, en 
stjärnhop, något som sannerligen inte var den allmänna 
uppfattningen på den tiden. till exem
pel säger även Johann bode, som hade 
större teleskop, att ”... den förefaller rund 
till formen och omsluten av en tät nebulosa i 
vilken inga stjärnor syns”.

men när John Herschel observe
rade den 1830 var det ingen tvekan 
längre vad det var: ”En magnifik klotfor-
mig stjärnhop ...” J. l.e Dreyer anmärkte: 
”Anmärkningsvärd, klotformig stjärnhop, 
mycket ljus, mycket stor, oregelbundet rund, plötsligt mycket ljusare 
mot mitten, väl upplöst, mycket små (svaga) stjärnor.” Han gav 
den sedan nummer 7078 i sin katalog, nGCkatalogen.

Visst är det så att m 15 är anmärkningsvärd, den är 
bland de fem ljusaste klothoparna och är lätt synlig i en 
fältkikare, den är på gränsen för att vara synlig för blotta 
ögat under mycket goda omständigheter.

 moderna data för m 15 är: avståndet till klothopen 
uppskattas till 33 600 ljusår. Vinkeldiametern är ca 12,3 
bågminuter, vilket motsvarar en linjär utsträckning av 
120 ljusår på det avstånd hopen anses ligga på. ljusstyr
kan anges till 6,2 magnituder. Hopen närmar sig oss med 
en hastighet av 112 km/s! som redan nämnts tillhör den 
höstens stjärnbilder, dess rektascension är 21 h 30 min 
och deklinationen är 12º 10΄.

ett stort antal variabla stjärnor har identifierats i m 15, 
inte mindre än 112 stycken till dags dato. Dessa kan an
vändas för att bestämma avståndet till hopen. Faktiskt 
är det så att det under lång tid fanns en laborationsöv
ning vid de svenska institutionerna för astronomi som 
hette ”avståndet till en klotformig stjärnhop”. Den var 

ursprungligen publicerad i Sky & Telescope och utfördes 
av astro nomistudenterna under flera årtionden. Den gick 
just ut på att man med hjälp av ett antal foton bestämde 
ljuskurvor för ett antal variabla stjärnor av rr lyraetyp. 
Dessa har perioder under ett dygn och en ganska välbe
stämd absolut medelmagnitud. med hjälp av de erhållna 
skenbara medelmagnituderna kunde så avståndet beräk
nas. Klassisk astrofysik!

men klothopen m 15 är också känd för en an
nan intressant detalj. Den innehåller en pla
netarisk nebulosa, vilket är mycket ovanligt i  

klothopar. i stora bilden ovan syns den uppe till vänster 
som en suddig fläck, och den syns förstorad och dator
behandlad i falska färger i den mindre bilden. planeta
riska nebulosor uppkommer när stjärnor av solens typ 
blir mycket gamla och klär av sig sina yttre skal. utöver 
denna nebulosa innehåller m 15 inte mindre än 15 kända 
pulsarer, snabbt roterande neutronstjärnor, som är ett 
slutstadium för de riktigt tunga stjärnorna efter en super
novaexplosion.                                                              ♦

Ovan en översikt över den centrala delen av M 15. 
Upptill t.v. syns den suddiga fläck som utgör den 
planetariska nebulosan Pease 1 (även kallad Küst-
ner 648), vilken ses förstorad i bilden t.v.
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UTSIKT FRÅN JORDEN

När molnen skingras ser vi rätt ut i rymden. Vad är det vi ser? 
Och varför? Vi vill illustrera hur både ny och gammal astronomisk 
kunskap ger hisnande kosmiska perspektiv även i det vardagliga. 
På himlen finns något för alla.

med Dan Kiselman (text) och Sophia Lundquist (bild)

DEL 6: KOSMISKA PERSPEKTIV

2
Lite perspektiv i 
utsikten kan vi få när 
en himlakropp passerar 
framför och skymmer en 
annan. Mest dramatiskt 
blir det vid solförmörkel-
ser när månen glider in fram-
för solen. Fast då syns ju månen bara som 
silhuett. Vid månförmörkelse faller vår, 
det vill säga jordens, skugga på månen.   

4

Det allra sällsyntaste är när en planet ockulterar en annan. 
Man känner bara ett enda tillfälle då detta observerats 
av en människa. Engelsmannen John Bevis såg Venus ockul-
tera Merkurius den 28 maj 1737 – det vill säga, han såg 

1

inte Merkurius eftersom Venus låg framför! Den 11 
augusti 2079 ockulteras Mars av Merkurius. Än mer 
dramatisk blir den 2 december 2223 när Mars ockul-
terar Jupiter. Planera inga viktiga möten då! 

Planeterna då? Den innersta planeten 
Merkurius passerar mellan jorden och 
solen ibland. Vid dessa Merkuriuspas-
sager kan man med ett teleskop se en liten 
rund fläck vandra över solskivan under några timmar. Venus-
passager är mer spektakulära och än sällsyntare. Skriv ner 
datumen i almanackan! 

Den närliggande månen borde väl ofta 
passera framför - ockultera - stjär-
nor och planeter? Det händer rätt 

sällan, eftersom månen 
inte är så stor som 

man tror. Men det 
är en dramatisk 

syn i teleskopet. 
Stjärnan försvinner 

på ett ögonblick och 
tittar efter en stund 
fram lika plötsligt. 

Rymden är ett rum och inte en platt tavla 
eller kupol. Men kan vi se det med våra 
ögon? För den fantasilöse kunde himlaval-
vet lika gärna kunna vara en kupol med 
fastklistrade stjärnor. Vårt stereo-
skopiska djupseende skulle behöva större 
avstånd mellan ögonen för att fungera i rymden: kilo-
meter, megameter eller ljusår snarare än centimeter. 

3

5
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UNIVERSEUM
i Göteborg laddar om

Universeum i Göteborg, ett stort vetenskapscentrum, har 
nu varit i gång i två år. Man drar i runda tal till sig en halv 
miljon besökare per år. Förutsättningen för att detta ska 
fortgå är ett ständigt pågående förnyelsearbete.

av Björn Stenholm
 (text och bild)

Annika Perlander,  Håkan Jernehov och Tomas 
Ericsson, tre nyckelpersoner när det gäller 
omgestaltningen av Universeums avdelning 
Kalejdo (dit astronomin hör), poserar framför 
det som ska bli en kopia av en modul till den 
internationella rymdstationen ISS.

Universum finns överallt, men universeum finns 
bara i Göteborg! Detta enkla konstaterande 
gör att populär astronomi passar på att besöka 

detta som kallats sveriges första riktiga vetenskapscent
rum. Vackert beläget vid Korsvägen och på en tomt 
som gränsar till liseberg har det snabbt blivit ett popu
lärt mål för såväl turister som göteborgare. Ytterligare 
en blivande turistmagnet är under byggnad strax intill, 
Världskulturmuseet, vilket öppnar först nästa år. på 
universeum träffar jag annika perlander, som är peda
gog, Håkan Jernehov, som är konstruktionsledare, och 
tomas ericsson, som är projektledarassistent.

Den sorts ”museum” som ett vetenskapscentrum re
presenterar har haft svårt att etablera sig i sverige, men 
förekommer sedan länge på många platser i utlandet. 
begreppet kan sägas innebära en plats där främst natur
vetenskap och eventuellt även teknik presenteras på ett 
populärt sätt, gärna i en levande miljö, alltså egentligen 
inte så mycket av utställda föremål som det traditionella 
museet bjuder på. Det finns dock även i sverige det som 
kan kallas science center i mindre skala, t.ex. teknikens 
hus i luleå och tom tits experiment i södertälje. Flera 
av dessa har tillkommit på privat initiativ och med pri

vata pengar. på många fler platser har man projekterat 
stora science centers eller vetenskapscentra, men projek
ten har av skilda skäl inte kunnat förverkligas.

Men i Göteborg lyckades man till slut, och den 
nyfikne undrar naturligtvis varför. Jo, förkla
rar Håkan Jernehov, det fanns redan en liten 

anläggning här i trakten, i tollered, som hade startats av 
en lokal eldsjäl, stefan mangold. Han träffade i sin tur 
då en annan eldsjäl, biologen Jan Westin, som ivrade för 
ett akvarium i Göteborg. Dessa båda slog sig ihop och 
drev under en period ett kombinerat litet science cen
ter och akvarium i tollered, kallat experimentum. när 
frågan om ett större projekt kom på tapeten i Göteborg 
blev dessa båda personer inblandade. så småningom tog 
universeum form och experimentum slogs ihop med 
den nya anläggningen. en del personal därifrån finns 
fortfarande kvar här.

Det har visat sig att akvarier är goda publikmagneter. 
om man då kombinerar ett akvarium med övrig natur
vetenskap så drar den senare nytta av intresset för akva
rier, resonerade man. och det fungerar. avsikten med 
ett vetenskapscentrum, och med universeum således, är 
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ju främst att intressera barn och ungdom för naturveten
skap, och detta är ursprungligen ett politiskt beslut, läg
ger annika perlander till.

universeum har kostat 380 miljoner kronor att bygga 
och inreda. antalet fast anställda är 50 personer och 
därtill kommer ytterligare 50 som är mer eller mindre 
associerade till verksamheten. till exempel har man gaj
der som rekryterats från gymnasierna eller högskolorna 
i stan och som jobbar på vissa tider och är till stor nytta 
för besökarna. De är hårt anlitade.

Men nu gällde det astronomin på universeum. 
enligt annika perlander tänker de flesta på 
regnskog och hajar när man nämner namnet 

på anläggningen. men det är viktigt att påpeka att uni
verseum rymmer mycket mer än så. Från begynnelsen 
har man haft en utställning som heter Kalejdo, ”från 
det minsta till det största”, och där ingår på ett naturligt 
sätt astronomin i ena änden. Vid uppbyggandet av såda
na delutställningar tar man hjälp av externa sakkunniga 
personer, och behjälplig vid utformningen av faktainne
hållet i astronomidelen var marie rådbo, som är lektor 
vid Chalmers och Göteborgs universitet, känd för sin 
pedagogiska verksamhet framför allt för barn.

nu ska denna utställning kompletteras. Den interna
tionella rymdstationen, iss, har blivit verklighet under 
senare år och dit förväntas den svenske rymdfararen 

Christer Fuglesang resa nästa år. med stöd av rymdsty
relsen och saab bygger man därför utställningen ”att 
leva i rymden”. Den ska innehålla en modell i naturlig 
skala av en av modulerna som iss består av, och det  
europeiska rymdorganet esa står för fakta kring denna. 
utställningen blir klar och öppnar i juni 2003. besökarna 
ska då kunna lära sig hur man dockar med rymdstationen, 
en nog så knepig uppgift för den oerfarne. och åtmins
tone de små barnen ska kunna ta sig in i rymdstationen 
via en luftsluss, nästan som på riktigt!

Är det inte anmärkningsvärt att man redan efter 
två år börjar bygga om? undrar man naturligt
vis. nej, inte alls, tvärtom, svarar universeums 

representanter med en mun. avsikten med denna typ av 
anläggning är att det hela tiden ska pågå förändringar 
med anknytning till omvärlden. Christer Fuglesangs fö
restående rymdfärd är t.ex. utgångspunkten för den nya 
rymdutställningen. Det är ju faktiskt verklighet nu att 
människor reser ut i rymden, och då ser vi det som vår 
uppgift att berätta för publiken varför man gör så och 
vad det faktiskt innebär att vistas i rymden. Dessutom  
måste vi hela tiden locka tillbaka publiken genom det 
ständiga förändringsarbetet. biljettintäkterna finansierar  
ju den dagliga verksamheten. För investeringarna har  
vi externa sponsorer samt de utvecklingsfonder som 
ägarna har ställt till förfogande, tillägger de.                ♦

Universeum ligger på västsi-
dan av Liseberg, i en naturlig 
sluttning, vilket naturligtvis 
får betydelse för byggnadens 
funktion. Här ses den västra 
fasaden mot Korsvägen. 
Bortom trädet skymtar ytter-
ligare ett nybygge, Världskul-
turmuseet, som öppnar våren 
2004.
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rymden
Meddelanden från

med Bengt Rosengren

Nya tecken på rinnande Marsvatten

Sanddyner i Russellkratern på Mars. 
Sanden i bildens överdel har ett 
tjälskikt som töar i kanten. En sörja 
av vatten och sand har runnit utför 
sluttningen och bildat fåror.

Rymdsonden mars Global surveyor (mGs) har se
dan 1997 sänt mer än 130 000 bilder av mars till 
jorden. Dessa, tillsammans med data från sonden 

mars odyssey, har gett oss revolutionerande nya fakta 
om planeten. Forskare över hela världen fiskar upp nya 
kunskaper ur den enorma datafloden. ett tyskt forskar
lag har gjort en viktig observation, som tyder på att det 
vid vissa kortvariga tillfällen kan finnas flytande vatten 
på marsytan, trots det låga atmosfärstrycket (1/100 av 
jordens).

i kratern russell på södra halvklotet finns det sand
dyner där de översta centimeterna vintertid innehåller 
en stor andel fruset vatten. under vinterns lopp täcks 
dynerna också av koldioxidfrost. när våren kommer för
svinner koldioxiden, och framåt sommaren kan efter
middagstemperaturen stiga till +17 ºC.

under eftermiddagen tycks tjälen i sanddynerna töa 
så häftigt att flytande vatten bildas. Vattnet blandat med 
sand bildar då en gyttja som rinner nedför dynen till dess 
att avdunstningen gjort sörjan så tjock att den stannar 
upp. Därför ser flödet ut att avslutas av en vall, precis 
som motsvarande skred i arktiska områden på jorden.

Dynerna på mars förändras ständigt, så forskarnas 
bedömning är att de här vattenflödena knappast kan vara 
äldre än cirka 100 –10 000 år. troligen pågår de även i 
nutid och ger därför stöd åt teorin om att eventuellt liv 
som bildades på mars för länge sedan fortfarande kan 
finnas.                                                                          ♦

Närbild av fårorna i föregående bilds 
nederkant.

I högsta förstoring ser man att flödet till slut blivit 
så tjockflytande att det stannat upp och bildar 
en vall.
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Bara mer och mer vatten på Mars

Rymdsonden odyssey, som sedan ett år kretsar 
kring planeten mars, har kameror och instrument 
som är specialiserade på att undersöka vilka äm

nen planetens yta innehåller. man är särskilt intresserad 
av att söka efter vatten, eftersom detta är avgörande för 
förekomsten av liv i den form vi känner det från jorden.  
om det fanns mycket vatten på mars för länge sedan 
kan liv ha hunnit utvecklas, men kanske finns det bara 
fossila spår kvar nu. om det däremot fortfarande finns 
flytande vatten på mars kan liv finnas än idag, och då är 
säkraste platsen att hitta livet där vattnet finns.

odysseys neutron och gammastråldetektorer har nu 
kartlagt hela planetens förekomst av vatten på ytan och 
cirka en meter ner i marken. tidigare visade odyssey 
att det kring mars’ sydpol fanns tillräckligt med fruset 
vatten för att bilda en stor ocean om vattnet smälte och 
förblev flytande. nu har det publicerats motsvarande 

kartläggning av norra halvklotet, och den visar att där 
finns det ännu mer fruset vatten. i de mörkblåa områdena 
i bilden nedan är vattenhalten i det översta marklagret 
ända upp till 90 %. De vattenhaltiga skikten kan fortsätta 
djupt ner i marken, så det är nu helt klart att mars i det 
förgångna varit en våt planet liksom jorden och att det 
fortfarande kan finnas flytande vatten på lämpligt djup 
under ytan.

De färgkodade bilderna visar att odyssey under norra 
halvklotets vinter bara ”ser” en mindre del av det frusna 
vattnet, eftersom marken vid denna årstid är täckt av 
frusen koldioxid.                                                           ♦

Längst t.v. ses Mars norra halvklot i synligt ljus sommartid rakt 
över nordpolen. I mitten ses Odysseys bild av vattenfördelningen 
sommartid. Vattenförekomsten markeras med blå färg. Till höger: 
Odysseys bild vintertid, när det mesta av vattnet skyms av frusen 
koldioxid.

Dags att handla på rymdmarknaden!

Nätsajten space.com har snappat upp vidstående 
annons som skulle kunna ha publicerats någon
stans på den amerikanska tidnings marknaden. 

men vidhängande artikel handlar egentligen inte om 
att man ska rusa iväg och köpa en tomt på pluto, det är 
i stället ett seriöst inlägg om planeters beboelighet.

Vad det handlar om är att olika planeters möjligheter 
att hysa liv förändras i och med att solsystemet långsamt 
förändras. solen kommer så småningom att svälla upp 
och temperaturen på planeterna stiger allt efter hand. så 
småningom kommer pluto att vara den planet som är 
trevligast att bo på. Det är den amerikanske astrobiolo
gen alan stern som har räknat på förhållandena på sol
systemets yttre planeter och tagit hänsyn till senaste rön 
om solens framtida utveckling och dess konsekvenser. 
men det rör sig om flera miljarder år framåt! resultaten 
kommer att publiceras i tidskriften Astrobiology.
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Radioastronomen 
från Wales 

När den legendariske Olof Rydbeck, grundaren av Onsala rymdob-
servatorium, så småningom lät pensionera sig var det svårt att finna 
en värdig efterträdare. Men en man med gedigen brittisk utbildning i 
ämnet uppenbarade sig till slut, Roy Booth. I mer än tjugo år har han 
nu varit den ledande gestalten inom svensk radioastronomi.

Onsala rymdobservatorium är en alldeles sär
skild plats. Vackert belägen i norra Halland på 
onsalahalvöns västsida utanför den lilla staden 

Kungsbacka har stället blivit ett forskningscentrum av 
rang. man studerar universum i radiovåglängder, från 
några millimeter och uppåt, där molnighet och fukt inte 
har så stor betydelse. en självklar inriktning för astro
nomin i sverige, skulle man kunna tycka, med känne
dom om det klimat vi har här.

observatoriet, som tillhör Chalmers tekniska hög
skola i Göteborg, är i vardagslag inte tillgängligt för 
allmänheten. man måste passera en grind för att kom
ma in på det inhägnade området. Väl därinne domine
ras horisonten av två karakteristiska profiler, det gamla 
25metersteleskopet som står fritt längst nere vid havs
bandet, samt radomen (inneslutningen) till det nyare 
20metersteleskopet som ligger som en väldig golfboll 
bland träden i omgivande skogsdungar. i en fördämning 
simmar svanar och änder. Det är blött på marken efter 
nattens regn, och molnen och fukten dröjer sig kvar.

Populär astronomi träffar roy booth här – hans 
hemmaplan sedan mer än tjugo år – i olof ryd
beckrummet i onsala rymdobservatoriums 

kontorsbyggnad. ett första försök att få honom att tala 
svenska misslyckas helt, och samtalet förflyter därför på 
engelska. Det språket talar roy booth däremot mycket 
och gärna, det är uppenbart från början.

eftersom rummet självfallet domineras av en stor 
tavla föreställande roys företrädare på professorsstolen, 
olof rydbeck (1911–1999), blir det lätt att vi börjar tala 
om just honom.

– Jag tillträdde tjänsten här den 1 januari 1982. Då 
hade olof rydbeck varit pensionerad sedan några år och 
tjänsten upprätthölls i mellantiden av en vikarie. Det hade 
varit svårt att finna en ersättare för olof. Hans egen upp
fattning, enligt mångas mening, var nog den att han bara 
kunde ersättas av en nobelpristagare, möjligen. onsala
observatoriet var ju hans skapelse och han var liksom 
alltid närvarande, även om han inte var det rent fysiskt. 
Dessutom hade han bestämda idéer om hur hans arbete 
skulle fortsättas. så man kan lugnt säga att hans ande 
svävade över stället, och gör väl i viss mån fortfarande.

Men du kände väl olof redan innan du började 
här? Kan du förresten berätta lite om din bak
grund och hur det egentligen kom sig att du 

hamnade här i den halländska skärgården.
– Ja, jag kände honom redan då, jag hade träffat 

honom flera gånger. men låt mig för säkerhets skull ta 
allt från början. Jag föddes 1938 på en liten ort kallad 
Hawarden i norra Wales, inte långt från den större sta
den Chester i Cheshire. efter examen jobbade jag några 
år i industrin och återvände sedan till universitetet med 
avsikt att doktorera. Först var jag i belfast och sysslade 
med atmosfärsfysik, men det blev så att jag istället tog 



populär astronomi ∙ september 2003    27

av Björn Stenholm
(text och bild) 
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från Wales 
När den legendariske Olof Rydbeck, grundaren av Onsala rymdob-
servatorium, så småningom lät pensionera sig var det svårt att finna 
en värdig efterträdare. Men en man med gedigen brittisk utbildning i 
ämnet uppenbarade sig till slut, Roy Booth. I mer än tjugo år har han 
nu varit den ledande gestalten inom svensk radioastronomi.

en Masters i belfast. sedan fick jag jobb vid det stora 
radioobservatoriet vid Jodrell bank som forskarstudent.  
Jodrell bank tillhör universitetet i manchester, så det 
var där jag doktorerade.

mitt ämnesområde var redan då studier av interstel
lära molekyler, interstellära maserkällor och 21 cmstrål
ning. särskilt hade jag intresserat mig för Vintergatans 
magnetfält, vilket kunde studeras med Zeemansplittring 
hos 21 cmlinjen. men jag måste påpeka att jag hela ti
den även arbetade med att bygga instrument, radiomot
tagare, att observera med. Jag deltog alltså på såväl den 
tekniska sidan som den vetenskapliga.

under ett år 1974–75 vistades jag i bonn vid max 
planckinsti  tutet, känt för det stora 100 mradiotelesko
p et. när jag var där blev jag intresserad av långbasinter
ferometri (Vlbi, en teknik där flera radioteleskop på 
stort avstånd från varandra samverkar för att öka upp
lösningsförmågan, red. anm.). i usa fanns redan ett 
nät för detta, och jag ansåg att även Jodrell bank borde 
vara med i sådan verksamhet. medan jag var i bonn 
sammankallade jag ett möte. Det visade sig att det fanns 
stort intresse för Vlbi i europa och en kommitté bilda
des genast. Jag inbjöds till onsala för att tala om Vlbi. 
onsala blev det första observatoriet i europa som kom 
att delta i världsomspännande Vlbiobservationer. 
Detta ledde till att jag inbjöds på nytt till onsala, denna 
gång som gästprofessor i tre månader. Jag misstänkte 
att man ville titta närmare på mig ... Jag kom hit med 
familjen, fru och två barn. allt klaffade, vädret var per
fekt, och vi blev alla mycket förtjusta i sverige. under 
den tiden blev jag också uppmanad att söka den lediga 
tjänsten efter olof rydbeck. Jag fick den och här är jag 
kvar fortfarande!

Vad har då hänt här under din långa tid? såvitt jag 
minns är de båda stora teleskopen här tillkomna 
under olof rydbecks tid.

– Helt riktigt. Den stora 25metersreflektorn togs i 
drift 1964. Den har blivit något av en symbol för onsala. 
20metersteleskopet, det radomomhöljda, togs i drift 
1976 under olofs sista tid här. några nya teleskop har 
inte byggts på denna plats sedan dess, men byggandet 
av nya mottagare pågår ständigt, fast det märks ju inte 
så mycket för en tillfällig besökare.

men när jag tog över ansvaret här 1982 var det känt 
att forskningsrådet hade pengar för att finansiera ett 
nytt stort astronomiprojekt. Folket här på onsala ville 
då bygga ett teleskop som kunde arbeta i våglängder 
kring en millimeter, vilket var kortare än vi dittills hade 
kunnat. Övriga svenska astronomer, som traditionellt 
jobbade i optiska våglängder, ville ha ett nytt optiskt te
leskop. Det uppstod helt klart en konkurrenssituation 
mellan dessa grupper. Vad, var och hur skulle man 
bygga? 

Det stod dock klart från början att om ett nytt tele
skop skulle byggas, så skulle det hamna utanför sveriges 
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gränser. södra halvklotet hade nämnts i sammanhanget 
och sverige var ju redan engagerat i eso som drev la 
sillaobservatoriet i Chile.

i september 1982, när jag således var rätt ny här i den 
svenska astronomkretsen, hade internationella astro  
no miska unionen sin generalförsamling i patras i Grek
     land. Vid sådana tillfällen träffas all världens astronomer 
och miljön är lämplig att informellt diskutera inter
nationellt samarbete. Jag var förvisso radioastronom 
och ville naturligtvis att så mycket pengar som möjligt 
skulle gå till denna astronomigren, men det kändes inte 
bra att komma som relativt ny och gå fram som en ång
vält. men jag sammankallade ett möte med de svenska 
astronomer som var i patras och föreslog att radioastro
nomerna kunde försöka bygga ett halvt millimetervågs
teleskop och de optiska astronomerna kunde bygga ett 
halvt optiskt teleskop. alla blev faktiskt mycket posi
tiva, och så här i efterhand kan jag själv överraskas över 
hur förutseende jag var då.  Grunden var nu lagd till två 
stora teleskopprojekt. Vi radioastronomer gick sedan vi
dare och etablerade ett samarbete med eso om att byg
ga ett millimetervågsteleskop på la sillaobservatoriet i 
Chile. teleskopet kom sedermera att kallas sest (Swe-
dish–ESO Submillimetre Telescope). Vi lyckades få ett avtal 
till stånd så att sverige stod för hälften av kostnaden 
och eso för hälften. Då fanns det pengar över till ett 
svenskt optiskt teleskop, vilket så småningom utmyn
nade i det nordiska optiska teleskopet (not). anders 
reiz, som var en av initiativtagarna till detta teleskop, 
sa till mig senare, att hade det inte varit för denna över
enskommelse så hade vi inte haft not heller! och det
ta trots att det enda jag hade gjort var att spara pengar 
från millimeterteleskopet. men bitarna föll på plats un
der lyckliga omständigheter för alla. Vi fick sest till
sammans med eso, som togs i drift 1987, och nordens 
optiska astronomer fick not som invigdes 1989.

Att de optiska astronomerna är mycket nöjda med 
not har framskymtat tidigare i populär astro
nomi. är ni radioastronomer från sverige och 

eso lika nöjda med sest?
– sest har varit mycket framgångsrikt, såväl veten

skapligt som ekonomiskt. Det började dock riktigt illa. 
under senare delen av byggskedet inträffade en brand 
på grund av att reflektorn av misstag riktades mot solen, 
vilket naturligtvis egentligen var förbjudet. en del av 
aluminiumpanelerna smälte av den koncentrerade het
tan och förstördes. Vi förlorade lite tid, men skadan 
gick relativt lätt att reparera.

men teleskopet har fungerat mycket bra och har gett 
sverige god publicitet, och det har också bidragit till 
våra goda relationer till eso. Dessutom var det billigt 
att både bygga och driva jämfört med liknande sådana 
projekt. Däremot har det varit svårt att driva vissa vete
skapliga projekt på grund av det delade ansvaret. Vi från 
onsala har till exempel velat göra Vlbi i millimeter

området, men detta var eso inte intresserat av. Vi ville 
också bygga dyrare mottagare för att studera vissa inter
stellära linjer, men det intresserade inte heller eso.

tidigare var man inte medveten om hur spännande 
den södra stjärnhimlen var ur millimeterastronomiper
spektiv. Vi ville så småningom ha högre upplösning och 
föreslog en interferometer, bestående av 8–10 teleskop 
eller så, och vi tänkte då placera den på paranal, där 
Vlt (Very Large Telescope) så småningom byggdes. men 
det var svårt att engagera eso i detta. men då inträf
fade det att man upptäckte koloxid med hög rödför
skjutning, vilket med ens förändrade den vetenskapliga 
situationen! millimetervågsastronomi blev nu inte bara 
längre ett medel för att studera molekyler i den  
närmaste kosmiska omgivningen, utan blev plötsligt  
intressant även ur ett kosmologiskt perspektiv. Hela detta 
koncept ändrades därför, och det är detta som nu har 
lett fram till projektet alma, den jätteinterferometer 
med 64 tolvmetersantenner som nu har börjat byggas av  
eso i norra Chile i samarbete med usa och sannolikt  
även med Japan. alltså ett annat stort internationellt 
samarbetsprojekt. Det går en logisk linje från sest 
till alma. men det ska gudarna veta att det inte all
tid har varit lätt att driva detta projekt framåt. Det är 
ju inte bara vetenskap det handlar om, utan också en 
hel del politik. men nu förverkligas alma och i gen
gäld stängs sest den sista juni  i år, på min 65årsdag 
för övrigt. på grund av ändrad ekonomisk struktur hos 
eso har vi inte längre råd att driva sest vidare. 

Jag ser nu en parallell mellan din verksamhet och 
din företrädare olof rydbecks. Han började med 
att bygga det anrika 25metersteleskopet här och 

lyckades sedan förverkliga 20 m millimetervågstele
skopet. Du byggde sest och är nu djupt engagerad i 
alma. men planerar du även för din pensionering? 
Kommer det än en gång att vara svårt att finna en efter
trädare på din tjänst?

– Det kan jag inte tänka mig ... men det är nog så att 
många professorer blir nervösa inför sin pensionering 
om t.ex. hur det kommer att bli med efterträdare eller 
om ett allmänt eftermäle. men jag har faktiskt själv inga 
sådana besvärliga tankar. Det kommer att gå bra. en or
sak till detta är naturligtvis att det har gått bra för min 
verksamhetsgren under den tid jag har varit med. Det 
hade ju varit en annan sak om jag tvingats sluta med 
onsala på det sluttande planet. men så är det ju inte! 
Dessutom har man från Chalmers sida bett mig stanna 
ytterligare några år och det har jag accepterat. med an
ledning av den utvärdering av astronomin i sverige som 
äger rum nu kommer säkerligen en hel del förhandling
ar angående vissa saker att inträffa under den närmaste 
framtiden, och jag tror då att Chalmers gärna ser att det 
finns en person med som har varit engagerad i ämnet en 
tid. risken är att Vetenskapsrådet tvingar oss att skära i 
den astronomiska verksamheten i landet. Vi vill natur
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ligtvis komma så helskinnade som möjligt ur detta. Jag 
har i det sammanhanget föreslagit att onsala ska bli ett 
centrum för astronomi och astronomisk ingenjörsverk
samhet i sverige.

Samtalet fortskrider och vi kommer även in på sa
ker som inte är enbart astronomiska. Jag får veta 
att roy booth bor inte långt från observatoriet, i 

det lilla samhället onsala på andra sidan halvön. Dot
tern har hunnit bli 32 år gammal och jobbar i stock
holm på en människorättsorganisation. sonen, 30 år 
fyllda, jobbar på en investeringsbank i london. Hust
run shirley booth, som är pedagog, har blivit profes
sor i lund och förestår det som kallas Lärande Lund för 
att etablera forskning om och kring lärande vid uni
versitetet. Vi kommer in på roys egen undervisning på 
Chalmers, och det visar sig att han sedan några år bland 
annat undervisat på en kurs i astrobiologi, det vill säga 
om livsbetingelserna därute i rymden.

– Vi måste vara seriösa när det gäller astrobiologin. 
Det är ett verkligt tvärvetenskapligt område, stjärnor, 
molekyler, liv, intelligens. Det är intressant att undervisa 
på förstaårsnivå, studenterna är fortfarande formbara. 
när jag själv studerade fysik och började se mig om 
efter jobb fann jag att många jobb var associerade med 
den militära sektorn, och jag ville inte syssla med sånt. 
Det känns viktigt att kunna framhålla moraliska aspek
ter på utbildningen för studenterna. inom astrobiologin 
får man verkligen tillfälle att låta studenterna tänka på 
dessa sidor av tillvaron. man diskuterar vad liv är, vad 
intelligens är. är krig verkligen oundvikligt osv. man 
behöver inte framföra åsikter, men man kan få studen
terna att överhuvudtaget fundera i dessa banor, vilket 
tyvärr inte alla gör.

som jag sa jobbar min dotter inom en människo
rättsorganisation. Hon ser saker annorlunda än jag. Hon 
frågade häromsistens varifrån allt detta tomrum i uni
versum kommer. Jag sa att det vet vi inte, men med tan
ke på naturvetenskapens framsteg under de senaste 50 
åren kanske vi kommer att veta ännu mer om 50 år till 
... man tenderar ju gärna att tro på sitt eget ämne och då 
känns det skönt att någon säger till en: äh, du säger så 
bara för att försvara dig själv!

en annan debatt vi hade här handlade om vad vi vid 
Chalmers egentligen gör. någon hävdade att ”vi plockar 
in elever från samhället, utbildar dem och ger dem till 
industrin”. Jag opponerade mig. Jag anser att vi plockar 
in elever från samhället, utbildar dem, och vi ger dem 
tillbaka till samhället, och då ska de vara istånd till att 
välja vad de ska göra! De ska inte automatiskt bli ingen
jörer. Det skulle väl egentligen vara bra om det fanns 
fler advokater eller politiker som visste något om in
genjörskonst. man ska inte självklart gå till industrin. 
egentligen tror jag inte att våra åsikter egentligen gick 
så mycket isär, men det är hälsosamt och bra att sådana 
debatter kommer fram ibland.

Det är nog nyttigt med personer som även i sin 
tjänstgöring har förmågan att lyfta sig över sitt 
eget ämne. professorn i elektroteknik vid Chal

mers gör detta. Vi hoppas att man så småningom, när 
den tiden är inne, finner en värdig efterträdare. men 
först, som en konsekvens av sextiofemårsdagen i som
ras, ordnar roy booths kolleger runt om i världen en 
workshop på temat Masers and Molecules. Den äger rum 
18–19 september ”i närheten av Göteborg” som man 
säger. Då ska det debatteras och firas!                          ♦ 

Roy Booth lägger ut 
texten om framtida 
verksamhet vid On-
sala rymdobservato-
rium med företrädaren 
Olof Rydbeck i olja i 
bakgrunden. Tavlan 
målades av konstnären 
Randi Hvatum 1984.
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Onsala rymdobservatorium – 
den nationella anläggningen

för radioastronomi

NåGRA ONSALAMILSTOLPAR

1949: Observatoriet grundas av Olof Rydbeck. De första 
instrumenten består av militärt överskottsmateriel.

1964: 25-metersteleskopet för decimetervågor tas i bruk. 
Det används för studier av vätgas i Vintergatan genom 
radioobservationer av vätets spektrallinje på våglängden 
21 cm samt av interstellära maserkällor som exciterats i 
den interstellära gasen.

1968: Onsala blir det första europeiska observatoriet 
som deltar i ett VLBI-experiment. Detta var transatlan-
tiska observationer som nådde en upplösning av en 
millibågsekund. Strax efteråt deltog observatoriet i de 
första experimenten med VLBI-teknik för geodesi.

1975: 20-metersteleskopet för millimetervågor, med 
skyddande radom, invigs av kung Carl XVI Gustaf. 
Teleskopet förde Onsala in i det nya forskningsområdet 
millimetervågsastronomi och studier av det molekylära uni-
versum.

1987: Swedish-ESO Submillimetre Telescope, SEST, byggt på 
hög höjd (2 300 m) på La Silla-observatoriet i Chile, utsträcker 
vårt våglängdsområde ned till 0,8 mm med en antenn av världs-
klass på en plats utmärkt för submillimeterastronomi, där atmosfä-
rens genomskinlighet är mycket bättre än vid havsnivå.

1988: Onsala rymdobservatorium erhåller status som nationell anlägg-
ning.

1990-talet: Teknisk revolution av mottagartekniken på observatoriet – suprale-
dande komponenter börjar användas.

1990: En ny utmaning tar form – ett observatorium i rymden, Odinsatelliten för astro-
nomi och atmosfärsstudier planeras, för vilket Onsalas ingenjörer bygger och testar motta-
gare.

2001: Odin skjuts upp från raketbasen Svobodnij i Ryssland. Odin används för sökning efter interstel-
lära syre- och vattenmolekyler. De kan inte observeras från jorden eftersom samma molekyler i atmosfären 
absorberar strålningen. Man finner mycket vatten men inga syremolekyler, trots hög känslighet, vilket leder 
oss att tro att allt syre är i atomär form, eller så har det reagerat med andra ämnen som kol och väte. I jord-
atmosfären mäter Odin ozon, vatten och ämnen som bildas när ozon bryts ned av luftföroreningar.

www.oso.chalmers.se
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Onsala rymdobservatorium – 
den nationella anläggningen

för radioastronomi

av Roy Booth
översättning från engelska 
av Magnus Thomasson

Onsala rymdobservatorium, det enda observato
riet i sverige där professionella radioobservatio
ner görs, har sitt högkvarter vid råö på onsala

halvön på västkusten. observatoriets verksamhet finner 
man dock över ett mycket större område – från högtek
niska laboratorier på Chalmers i Göteborg till submilli
metervågsteleskop i de chilenska bergen, från teleskopen 
nära havsnivån i onsala till det satellitburna teleskopet 
odin i rymden. Dessutom, som en del i internationella 

nätverk för långbasinterferometri (Vlbi), ger onsala 
sveriges astronomer tillgång till ett nätverk av radio

teleskop över hela världen. Huvuddelen av den 
astronomiska forskningen med våra teleskop 

handlar om det ”molekylära universum” – stu
dier av molekyler och stoft i Vintergatan och 
andra galaxer – och kartläggning med hög 
upplösning (Vlbi) av kosmiska maserkällor 
(radio motsvarig heten till den optiska lasern) 
och aktiva galaxkärnor.

Millimetervågsastronomi 
Strålning från kallt stoft
millimetervågsastronomin har rönt stora 
framgångar under de senaste decennierna. 
millimeteruniversum domineras av ter
misk strålning från kallt stoft och spektral
linjestrålning från en mängd interstellära 

molekyler. Fastän stoft och molekyler bara 
utgör en liten del av universums massa är de 

betydelsefulla för stjärnors utveckling och till 
och med för galaxers utveckling.

stoft dominerar stjärnbildningsområden ge
nom att absorbera det synliga ljuset, så att dessa 

objekt bara kan ses i infrarött och på millimeter
våglängder. i millimetervågsområdet har vi lyckats 

påvisa massrika utflöden av gas från nybildade stjärnor 
och, mer nyligen, skivor av gas (möjligen s.k. protoplane
tära skivor) runt vad vi tror är närbelägna protostjärnor. 
molekyl observationer ger oss möjlighet att studera dessa 
områdens dynamik, eftersom vi kan mäta hastigheter ge
nom ändringen av spektrallinjernas frekvens orsakad av 
dopplereffekten.

Avlägsna galaxer
stoft skymmer också ljuset från unga galaxer i det tidiga 
universum. när galaxerna bildades skapade stjärnorna 
tunga grundämnen som gav upphov till stoft, som i 
sin tur hindrar oss från att se de nybildade stjärnorna. 
Därför kan många nybildade galaxer inte observeras ens 
av de största optiska teleskopen, men de lyser starkt i →
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millimetervågsområdet. Denna insikt har totalt ändrat 
våra idéer om så viktiga parametrar som stjärnbildnings
hastigheten i det unga universum.

Solsystemet
på hemmaplan är millimetervågsastronomi ett viktigt 
redskap för att studera objekt i solsystemet – planeters 
och månars atmosfärer och kometer (potentiella källor 
till livet på jorden). både sest och odin (se sidan 30) 
har varit extremt framgångsrika i det här sammanhanget; 
med odin har vatten upptäckts och kartlagts i ungefär 
tio kometer. Vattenmolekylerna som observerats bildas 
när kometernas isiga kärnor förångas när de närmar sig 
solen. med sestobservationer av kolmonoxid har det 
varit möjligt att följa kometen Hale–bopp ut till ett av
stånd av 14 astronomiska enheter.

Nya projekt i (sub)millimetervågsastronomi
millimetervågsastronomin har 
varit en så stor framgång att 
sverige, genom onsala rymd
observatorium, nu är med när 
två nya stora projekt tar form 
– Atacama Large Millimetre Array 
(alma) och Atacama Pathfin-
der Experiment (apeX). bägge 
är viktiga nya instrument för 
observationer ner till submilli
metervåglängder och kommer att 
byggas på Chajnantorslätten, en 
hög och torr plats 5 000 m över 
havet i de chilenska anderna, där 
atmosfärens dämpning av milli
metervågorna är som minst.

ALMA
alma är ett revolutionerande instrument, där tekniken 
med sammankoppling av många radioteleskop (apertur
syntes) kommer att användas i stor skala inom kortvågig 
radioastronomi och möjliggöra avbildning med en upp
lösning av millibågsekunder. projektet är ett samarbete 
mellan europa och usa och baseras delvis på ett ini
tiativ från onsala i början av 1990talet: att bygga nästa 
generations högkänsliga och högupplösande interfero
meter med 64 st. 12meters antenner på världens bästa 
plats för millimetervågsastronomi. alma kommer att 
ge astronomer chansen att studera protoplanetära skivor 
runt nybildade stjärnor, det kommer att ge oss en bild 
av hur galaxer bildas vid hög rödförskjutning och hur 
de skiljer sig från de äldre galaxer vi har på närmare håll, 
och det kommer att ge detaljerade bilder av planeter och 
deras månar. upplösningen är så bra att det kommer att 
bli möjligt att göra exotiska observationer av himlakroppar 

i solsystemet, till exempel att 
påvisa svaveldioxid i gasply
merna från vulkanerna på io.

APEX
alma kommer inte att stå fär
digt förrän nästa årtionde, men 
projektet apeX är, som namnet 
antyder, en prototypantenn (re
dan på gång i Chile) som kom

Som en jättelik golfboll 
utkastad i den halländ-
ska naturen ligger 
radomen som innesluter 
Onsalas 20-meterstele-
skop.

Bilden på föregående 
uppslag visar det 
fristående 25-meters - 
teleskopet från 1964,   
som blivit något av 
en symbol för Onsala 
rymdobservatorium för 
gemene man.  

Galaxen NGC 5128 med den kraftiga 
radiokällan Centaurus A sedd  med 
”radioögon”. Jämför den optiska bilden 
på omslagets baksida.
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mer att bana väg för (sub)millimetervågsastronomi med 
alma. Våra partner i apeX är maxplanckinstitut für 
radioastronomie i bonn och european southern ob
servatory, eso. men apeX är ett viktigt teleskop i sig 
självt. Det kommer att ha känsliga matriser av bolomet
rar för att påvisa kontinuumstrålning på submillimeter
våglängder från kallt stoft; det kommer att kunna på
visa stoft vid mycket stora rödförskjutningar och kunna 
användas för att leta efter såväl unga galaxer som stoft
höljda protostjärnor. Det kommer också att utrustas 
med högfrekvens mottagare för studier av (sub)millime
terspektrallinjer från atomer som kol och från exciterade 
molekyler.

Vår VLBI-forskning
onsala rymdobservatorium var en av pionjärerna inom 
Vlbi som första europeiska observatorium 1968. bland 
våra specialintressen finns högupplösande observationer 
av molekyllinjeemission och absorption i de inre delar
na av kvasarer och interstellära maserkällor (där strål
ningen förstärks på samma sätt som i en laser). bägge 
studierna hänger samman med vårt in
tresse för det molekylära universum.

Protoplanetära skivor kring tunga stjärnor
De senaste åren har vi observerat meta
nolmaserkällor i Vintergatan på frekven
sen 6,7 GHz med det europeiska Vlbi
nätverket som inkluderar vår 25meters
antenn. metanolspektret 
består av flera linjer vilkas  
frekvens också beror på 
rörelsen i förhållande till 
oss (dopplereffekten). 
Vlbiobservationerna 
visar att i många fall lig
ger de individuella emis
sionskällorna på en rät 
linje på himlen, och dess
utom följer deras hastig
heter en linjär gradient. 
Detta fascinerande resultat kan tolkas på följande sätt: 
maserkällorna ligger i en skiva som vi ser från kanten. 
skillnaden i hastighet ger oss skivans rotationshastighet, 
och om vi antar keplerska rörelser kan vi beräkna mas
san för kroppen som gasskivan omsluter. i några fall 
är den omslutna massan så mycket som 10 solmassor, i 
andra fall är den mycket mindre. Vi försöker fortfarande 
förstå dessa observationer, men vi vet från våra kartlägg
ningar av strålning från metanol att maserkällorna hör 
till de första observerbara tecknen på en framväxande 
protostjärna – en rimlig förklaring av våra data är att vi 
observerar en protostellär skiva, kanske till och med en 
protoplanetär skiva där planeter så småningom kommer 
att bildas! Vi behöver fler observationer för att bevisa el
ler motbevisa dessa idéer.

ROy BOOTH är professor i elektroteknik vid Chalmers 
tek niska högskola i Göteborg och chef för Onsala rymdobser-
vatorium. Han intervjuas på sidorna 26–29.
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Molekylhöljen runt kvasarer
en absorptionslinje bildas om kall atomär eller molekylär 
gas ligger på synlinjen till en stark radiokälla, t.ex. en  
kvasar. Genom att studera absorptionens utsträckning 
med Vlbi har vi visat att det absorberande molnet kan 
ligga mycket nära kvasarens kärna och vara en del av den 
ring av gas och stoft som omger och skymmer kärnan. 
om det finns eller inte finns en absorptionslinje säger 
det oss hur ringen ligger orienterad i förhållande till vår 
synlinje. Våra Vlbiobservationer är ett långt steg på 
vägen mot att bevisa en enhetlig teori för extragalaktiska 
radiokällor: ett svart hål (energikällan) omgivet av en ring 
av gas och stoft. De observerade egenskaperna, i radio
strålning och synligt ljus, bestäms av ringens orientering i 
förhållande till observatören.

Några avslutande tankar
Jag hoppas att denna korta översikt över observatoriet 
har gett några insikter i vad som händer på den natio
nella anläggningen för radioastronomi – i onsala, på 
Chalmers och på vår chilenska utpost. i denna artikel 

om astronomi har 
vi inte berört hur 
vår teknik används 
inom forskningen 
om jorden, men 
vi använder Vlbi 
för mätningar av 
de tektoniska plat
tornas rörelser 
och vi använder 
vår teknik för att 
från marken mäta 
molekyler i atmo
sfären, som vatten

ånga och ozon, med intressanta resultat. 
efter apeX och alma har vi ytterligare 

ambitioner. ett nytt observatorium i rymden 
att ersätta odin, kanske i bana runt mars, och 
även svenskt deltagande i ett annat nytt radio
astronomiskt projekt, Square Kilometer Array, 

sKa. Det är en högkänslig gruppantenn för radioastro
nomi på längre våglängder som beräknas stå klar ungefär 
2015–2020. redan idag behövs dock konstruktions och 
utvecklingspengar. pengar är ett problem för vår forsk
ning eftersom vi behöver stora resurser, och verkligheten 
är ibland hård. Det är för mig personligen en stor besvi
kelse att vi av kostnadsskäl måste stänga sest för att ha 
råd att deltaga i apeXprojektet. sest hade fortfarande 
kapacitet att producera viktiga nya vetenskapliga resul
tat. Detta är svåra val för framstående forskning, men vi 
måste vara beredda att göra dem!                                  ♦
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PER AHLIN vid Stockholms 
Folkobservatorium är himmels-
 redaktör och ansvarar för  
innehållet på sidorna  34–38.

SOMMARTID
Sommartiden får vi dras med ända till söndagen den 26 
oktober. Denna dag (eller rättare sagt natt) när klockan 
visar 3 (sommartid), vrider man tillbaka klockan en 
timme så att den istället visar 2 (normaltid). Därefter blir 
allt vid det normala fram till den 28 mars 2004.

SOLEN PÅ STJÄRNHIMLEN
I början av oktober befinner sig solen i stjärnbilden Jung-
frun. Solen når Vågen kring kl. 18 den 31 oktober, Skor-
pionen kl. 21 den 23 november, Ormbäraren kl. 9 den 30 
november och slutligen Skytten kl. 17 den 18 december.

KARTAN gÄLLER föR:
MITTEN AV OKTOBER KL. 23
MITTEN AV NOVEMBER KL. 20 
MITTEN AV DECEMBER KL. 18
(för andra tider får den vridas).
Planeternas lägen  gäller för
den 15 november.

Stjärnhimlen 
under oktober, november och december

STJÄRNHIMLEN UNDER fJÄRDE
KVARTALET

Kartan till höger visar himlen som den ser ut en 
stund före midnatt när det är sensommar, under 
höstkvällar och en stund efter skymningens slut 
när det lackar emot jul.

Karlavagnen kan man alltid se om det är mörkt 
och klart. Nu står den en bit över horisonten i 
norr. Tistelstången pekar ner mot horisonten där 
man ännu kan skymta norra delen av Björnvak-
taren. I sydväst hittar man den stora Sommartri-
angeln vars hörn är stjärnorna Deneb i Svanen, 
Vega i Lyran och Altair i örnen. I öster kravlar 
sig Orion upp över horisonten med Betelgeuse 
på axeln och i zenit kan man skåda Cassiope-
jas  förvridna W. Passa gärna på och ta en titt på 
Andromedagalaxen som står högt i sydsydost.

Den allra starkast lysande himmelspricken är 
fortfarande planeten Mars som stod ovanligt nära 
jorden i slutet av augusti. Mars står en bit över 
horisonten i söder i stjärnbilden Vattumannen.

STJÄRNHIMLENS STÄNDIgA 
föRÄNDRINg

Stjärnhimlen ser inte likadan ut 
jämt. Under nattens lopp vrider 
sig himlen och allt eftersom 
året fortskrider vänder jorden 
sin nattsida mot nya himmels-
trakter. Stjärnhimlens utseende 
varierar under natten och under 
året. Nya stjärnbilder dyker upp 
över horisonten i öster. Andra 
försvinner i väster.

Himlen vrider sig kring en punkt 
som ligger nära Polstjärnan. De 
svarta strecken på kartan strå-
lar samman där. På två timmar 
vrider sig himlen så mycket som 
från ett svart streck till nästa. 
Tittar man på himlen vid ett 
bestämt klockslag varje dag så 
är avståndet mellan två streck 
också lika mycket som himlen 
förändras på en månad.



Stjärnkarta här för 
15 april, maj och 
juni, eller?
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SOlen, mÅnen OCh 
PlAneternA
Vintersolståndet
Solen svischar förbi ekliptikans sydligaste punkt. Det är denna händelse som definierar vintersolståndet. Hör ni det! Vintersol-
ståndet är inte en dag. Det är en händelse som inträffar vid en bestämd tid! I år inträffar händelsen den 22 december när våra 
klockor visar 8:04. Samtidigt är det visserligen fortfarande bara den 21 december på amerikanska västkusten, men det kan ju 
vi på denna sida Atlanten strunta i. Dagen är årets kortaste. I nordligaste Sverige får solen som bekant inte näsan över hori-
sonten utan gryningen går omärkligt över direkt i skymning. Eftersom händelsen inträffar före klockan 12 är det natten före 
händelsen, alltså natten den 21–22 december, som är den längsta.

Stjärnfall (meteorer)
Efter kometen Tempel–Tuttles senaste visit 1998 har en hel del stjärnor fallit från 
Lejonet kring den 18–19 november. De närmaste årtiondena väntas dock bli magra, 
möjligen med undantag av år 2006. Däremot kommer som vanligt stjärnfall från 
Tvillingarna nätterna kring den 13–14 december. Tvillingarna står lågt i nordost kl. 
18, betydligt högre i sydost vid midnatt och i västsydväst kl. 6. Det dröjer till några 
timmar efter skymningens slut innan månen går upp och stör med sitt ljus.

Planeten Merkurius är svårfångad för det mänslkliga ögat, eftersom den alltid befinner sig i 
solens närhet på himlen. Vid vissa tillfällen, då planeten är som längst bort från solen i vinkel-
mått mätt, kan det vara möjligt att skymta den mot den ljusa horisonten.

I september inträffar en sådan händelse, och den presenterades i juininumret av Populär 
Astronomi. ytterligare en inträffar i december enligt den övre figuren till höger. Solen tänkes 
stå 6 grader under horisonten och bilden är ritad för sydligaste Sverige.

I den nedre figuren till höger ses Venus’ lägen mot slutet av året. Solen är 4 grader under 
horisonten och det hela ses från sydligaste Sverige. Den undre bilder visar de båda planeterna 
sedda från sydligaste Sverige den 15 december 2003.

Merkurius och Venus på himlen
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SDen som kring Lucia befinner i Smygehuk eller gärna ännu längre söderut kan försöka få en glimt 
av Merkurius. När skymningen slutar vid latitud 55° står planeten blott 2,5° över horisonten nedan-
för till höger om den ljusstarka planeten Venus. Merkurius är av magnitud 0 och blir säkert svår att 
få syn på mot den ljusa himlen. Merkurius står högst över horisonten  den 15 december, men dess 
ljusstyrka avtar så det är bättre att försöka få syn på den några dagar tidigare. Kikare anbefalles. 
Se även figurerna på föregående sida.

MåNENS FASER

Nymåne
25 oktober, 24 november, 
23 december

Halv kommande
2 oktober, 1 och 30 november,
30 december

Full
10 oktober, 9 november, 
8 december

Halv avtagande
18 oktober, 17 november, 16 december

Saturnus, den totalt omringade planeten, befinner sig i stjärnbilden Tvillingarna, 
ungefär i knähöjd. I norra Norrland står Saturnus hela hösten och vintern över 
horisonten dygnet runt. Planeten kan följaktligen observeras närhelst himlen är 
mörk. Längre söderut går Saturnus upp i nordost ett par tre timmar efter skym-
ningens slut. I gryningen står planeten högt i söder till sydväst. Under november 
går Saturnus upp i nordost en bra stund efter skymningens slut, står högt i söder 
några timmar efter midnatt och rätt högt i sydväst till väst när dagen gryr. Under 
december är Saturnus uppe nästan hela natten även i södra Sverige. Planeten 
står mitt emot solen (i opposition) på nyårsafton. Den står lågt i nordost i skym-
ningen, högt i söder vid midnatt och lågt i nordväst i gryningen.

Den ljusstarka, gula Jupiter befinner sig under magen på Lejonet. Planeten går under oktober 
upp i nordost till ostnordost flera timmar före gryningen. När det ljusnar står Jupiter en bra bit över 
horisonten i ostsydost till sydsydost. Under november går Jupiter upp i ostnordost kring midnatt 
eller lite senare och står i gryningen rätt högt i ostsydost till sydväst. Under årets sista månad går 
Jupiter upp i öster en eller ett par timmar före midnatt, står rätt högt i söder frampå småtimmarna 
och en bra bit över horisonten i sydväst när det ljusnar.

Den brandgula Mars, som befann sig närmast jorden i slutet av augusti, håller till i stjärnbilden Vattumannen  
men når Fiskarna en knapp vecka in i december. I början på oktober lyser Mars starkare än Sirius, men 
avståndet till Mars ökar och dess ljusstyrka minskar. ännu i slutet av året lyser dock Mars starkare än både 
Betelgeuse i Orion och Aldebaran i Oxen.

Under oktober står Mars nära eller en bit över horisonten i sydost när skymningen fallit. I nordligaste 
Sverige går dock planeten upp efter skymningens slut. Mars går ner i sydväst någon eller några timmar 
efter midnatt. Under årets sista månader står Mars en bit över horisonten i sydost till sydsydost när det 
skymmer. Planeten står högre i söder några timmar senare och går ner i sydväst till västsydväst timmen 
efter midnatt.

Den ljusstarka Venus letar sig upp över horisonten i sydsydväst till sydväst. Från sydligaste Götaland blir 
planeten synlig i mitten av november, från södra Svealand i början på december, från mellersta Norrland 
i mitten av december och från norra Norrland i början av januari. Venus står högre för varje dag och 
dominerar skymningshimlen i södra Sverige från slutet av december. Se även figurerna på föregående 
sida.
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SAMTLIGA PLANETBILDER: NASA

Det krävs kikare eller tele-
skop för att se de yttersta 
planeterna bra. Uranus 
befinner sig i Vattumannen, 
inte långt från gränsen till 
Stenbocken. I Stenbocken 
uppehåller sig Neptunus 
medan Pluto hasar sig fram 
i Ormbäraren, för att, en 
vecka in i december, korsa 
gränsen till Ormens stjärt.
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tOtAl mÅnFÖrmÖrKelSe här
och total solförmörkelse på Antarktis

Total solförmörkelse den 23–24 november
Alla som tar vägarna förbi vår sydligaste kontinent bör inte försumma att avnjuta den totala solförmör-
kelsen som inträffar när det i Sverige är natten mellan den 23 och 24 november. Solen förmörkas helt 
i ett 50 mil brett band som sträcker sig från sydligaste Indiska oceanen och tvärs över Antarktis. Som 
mest förmörkas solen helt i knappa 2 minuter. Man kan se månen förmörka en del av solen från större 
delen av Australien och Nya zeeland.h Nya zeeland.

Total månförmörkelse den 8–9 november

Natten mellan den 8 och 9 november rör sig månen genom den mörkaste delen av jordens 
skugga. Det inträffar en total månförmörkelse. Det är dock ganska på näppen som hela månen 
lyckas ta sig in i kärnskuggan, så förmörkelsen är total bara under jämförelsevis kort tid.

Månens kärnskugga omges av halvskuggan, och fram till den når månen kl. 23:15 den 8 
november. Det är dock inget man kan se med blotta ögat, eftersom halvskuggan är så ljus. Att 
en förmörkelse är på gång märker man först strax innan månen når fram till kärnskuggan. Det 
gör den kl. 0:32 den 9 november. Månen står högt i sydsydväst och rör sig allt längre in i kärn-
skuggan.

Kl. 2:06 täcks månen helt av jordens kärnskugga. Kärnskuggan är dock inte helt svart, så 
månen syns fortfarande lite grann. Solljus kan nämligen sippra igenom jordens atmosfär. En 
person på månen skulle se jordens mörka nattsida omgiven av en lysande gloria.

Förmörkelsens mitt inträffar kl. 2:19 och kl. 2:31 tittar en liten bit av månen fram ur kärnskug-
gan. Härefter täcker kärnskuggan en allt mindre del av månen och kl. 4:05 lämnar månen kärn-
skuggan bakom sig. Månen står nu en bra bit över horisonten i västsydväst. ännu en stund kan 
man ana förmörkelsen, men snart blir halvskuggan så ljus att månen bara ser ut som vanligt. 
Förmörkelsen pågår dock till kl. 5:22 då månen lämnar halvskuggan.

Förmörkelsen syns bäst från Europa, västra Afrika, Island, Grönland, Brasilien och nordöstra 
Nordamerika. Delar av förmörkelsen kan också ses från en stor del av Asien, samt övriga delar 
av Nord- och Sydamerika.

Månens och jordskuggans rörelse över himlen under förmörkelsen. De 
minsta cirklarna föreställer månen. De större, ljusa cirklarna markerar 
kärnskuggan och den omgivande halvskuggan. Halvskuggan har ute-
lämnats när förmörkelsen är total. Månen och skuggorna har för tydlig-
hets skull ritats för stora.

Sviten av bilder visar hur 
månen tränger allt djupare 
in i jordens kärnskugga. 
Även när månen är helt 
förmörkad ser man att den 
del av månskivan som är 
närmast skuggans mitt är 
mörkast. 
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Boktips
Lennart Lindegren och Ingemar Lundström (red.), Lundaögon 
mot stjärnorna; astronomin i Lund under fem sekler, Lunds uni-
versitetshistoriska sällskaps årsbok 2003.
ISBN 91-631-3446-2.

Den 25 oktober 2001 invigdes det nya astronomi
huset på sölvegatan i lund, vilket ersatte det 
gamla observatoriet vid stadsparken, vars äldsta 

byggnader uppförts vid 1860talets mitt. som det fal
lit sig har de tre observatorierna i lund, uppsala och 
stockholm flyttat till nya lokaler inom 
loppet av halvtannat år. i lunds fall har 
detta manifesterats med boken Lundaögon 
mot stjärnorna. Det variationsrika innehål
let utgörs av ett antal fristående kapitel, 
författade av arne ardeberg, Gustav 
Holmberg, lennart lindegren och inge
mar lundström. Kapitlen spänner över 
hela observatoriets historia alltifrån uni
versitetets invigning 1668 till nutid samt 
de aktuella frågeställningar och arbetsupp
gifter som sysselsätter lundaastronomerna 
idag.

sex av observatoriets föreståndare – 
anders spole, nils schenmark, C.V. l. Charlier, Knut 
lundmark, Carl schalén och tord elvius – ägnas egna 
kapitel, ett behandlar de två kvinnliga pionjärerna Frida 
palmér och ingrid torgård, ett beskriver utförligt ob
servatoriets byggnadshistoria. Det i särklass längsta är 
en pedagogiskt lättfattlig, väl framställd redogörelse för 
det optiska astronomiska teleskopets utvecklingshistoria. 
liksom bokens sista kapitel om dagens och morgonda

gens astronomi i lund utmynnar denna i den framtida 
tekniska utveckling lundaastronomerna har ambitionen 
och den personliga potentialen att aktivt delta i.

Det kan tyckas frustrerande att läsa om långa och 
ofta fruktlösa strävanden att få till stånd lokaler och 

utrustning lämpade för ett modernt ob
servatorium. men man skall då komma 
ihåg att lunds observatorium var tidigt 
ute när det gällde att ta till vara möjlig
heterna att insamla material vid de stora 
observatorierna på andra håll i världen. i 
synnerhet tänker man på erik Holmbergs 
internationellt uppmärksammade galax
forskning. likaså var lund i pionjärledet 
när det gällde omfattande numeriska be
räkningar – alltifrån Charliers räknebyrå 
till ingrid torgårds och anders reiz’ be
räkningar på matematikmaskinen besK.

lunds observatorium har nu flyttat till 
mycket vackra och ändamålsenliga lokaler med en stab 
som har en imponerande erfarenhet av utveckling och 
utnyttjande av avancerade moderna teleskop. Där finns 
visioner och ambitioner, och lundaobservatoriet står 
som tillskyndare av några av framtidens mest ambitiösa 
projekt – euro50, Gaia och Qvantos. 

Per Olof  Lindblad

Tydligen på första gången på svenska presenteras 
här ett mer än 2 000 år gammalt, klassiskt verk. 
aratos var läkare och poet i det antika Grekland 

och levde ca 315–240 f.Kr. av hans verk är Phainomena, 
som originalet heter, det enda som har överlevt tidens 
gnagande tand. på sin tid var det ett verk som samman
fattade den kända kunskapen om himlavalvet. Dessutom 
ger det tips om hur man navigerar och spår väder. 

att översättningen till svenska är alldeles nygjord 
märks sannerligen inte. Det vimlar av ord och formule
ringar som ser mycket gammalmodiga ut, bland annat 
sedan länge utdöda verbformer. i förordet motiverar 
översättaren, Hans Carling, det med att han ville ansluta 

Aratos från Soloi, Himlens fenomen: stjärnbilder och vädermärken. 
Båtdokgruppen, Skärhamn, 2002.
ISBN 91-87360-15-2.

till klassiska svenska skalder och till bondepraktikan. i 
kommentarerna finns hänvisningar till astrologins syn 
på himlavalvet, men det blir inte alltför störande för den 
som liksom jag tycker att astrologi bara är vidskepelse. 

eftersom det är ett antikt verk är det naturligtvis skri
vet på hexameter. Här och där finns också illustrationer, 
mest i form av teckningar som är konstnärliga framställ
ningar av stjärnbilder. älskar du, eller åtminstone accep
terar, gamla klassiska versmått och är intresserad av ve
tenskapshistoria kan det vara värt att läsa igenom denna 
översättning av ett antikt verk. Dock är Phainomena med 
dagens mått betydligt mera poesi än vetenskap.

 Lars Kamél
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Som vanligt är vi intresserade av synpunkter, 
frågor och bidrag till denna sida från perso-
ner med anknytning till våra skolor runt om i 
landet. Skriv en rad eller två till skolredaktören 
(skolastro@astro.su.se) om du har något som du vill 
berätta om eller något som du undrar över.

Från och med läsåret 2002/2003 har projektarbeten 
om 100 poäng (motsvarande i princip 100 arbets
timmar) ersatt specialarbeten i gymnasieskolan. se

dan ett antal år tillbaka erbjuder stockholms universitet 
s.k. forskarskolor i olika naturvetenskapliga ämnen för 
elever som just har avslutat årskurs 2. arbetet i en fors
karskola kan, om skolan tillåter, användas som projekt
arbete under det sista läsåret. Forskarskolan i astronomi 
2002 omfattade två veckor i juni med föreläsningar, la
borationsarbete och inledande rapportskrivning i Veten
skapens Hus i stockholm. parallellt med denna genom
fördes även en forskarskola i partikelfysik. i början av 
höstterminen återsamlades de som så önskade en efter
middag för att få möjlighet att ställa frågor och liknande. 
eleverna arbetade med sina rapporter fram till månads
skiftet september/oktober och fick tillbaka sina rappor
ter med kommentarer i slutet av året. på så sätt fick de 
en möjlighet att avsluta sina projektarbeten i början av 
vårterminen 2003. 

manar radif  var en av de 16 elever som hamnade i 

Forskarskolan i astronomi 
2002 genomfördes i Veten-
skapens Hus vid AlbaNova 
universitetscentrum i Stock-
holm. En av deltagarna var 
Manar Radif, 18 år, som under 
vårterminen 2003 avslutade 
det naturvetenskapliga (NV) 
programmet på Nacka gym-
nasium. Hon använde sina 
resultat om mörk materia i 
sitt projektarbete och berät-
tar här om sina upplevelser i 
Forskarskolan och ger tips till 
blivande ”projektarbetare”.

Forskarskolan i astronomi. populär astronomi träffade 
henne för en intervju.

Vad gjorde du i Forskarskolan?
– Jag använde mig av skolastros laborationspaket (se 

www.astro.su.se/skolastro) för att undersöka mörk mate
ria i en galaxhop. i paketet finns bland annat ett simule
ringsprogram med vilket man studerar galaxernas rörelse 
i hopen och ur rörelserna kan sedan hopens totala massa 
bestämmas. Dessutom laborerade vi kring svartkropps
strålning och räknade ut solens ljusstyrka efter att först 
ha bestämt dess radie och temperatur. solens ljusstyrka 
användes nämligen som enhet i mörk materialaboratio
nen. Vi gjorde även en mindre undersökning av Vinter
gatans spiralstruktur med hjälp av radioobservationsdata. 

Hur hamnade du i Forskarskolan?
– Jag fick information från min lärare i biologi och 

kemi, som hade fått brev om Forskarskolan, och fick 
reda på att den kunde användas som projektarbete. 

av Magnus Näslund 
(text och bild)

Ung dam bland 
galaxer och    

mörk materia
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Fysik/astronomi, biokemi och biologi erbjöds. lotten 
avgjorde vilket ämne jag skulle få.  

Vad är fascinerande med astronomi?
Flera saker, bland annat att ämnet är så stort, varför det 
finns mycket att välja bland. mycket känns ännu outfors
kat, så det borde finnas möjligheter att hitta något eget.

Hur upplevde du arbetet? Vad var bra och vad kan 
göras bättre?

– Forskarskolan var jättebra! Det var perfekt att få 
arbeta två och två, samtidigt som man kunde diskutera 
med alla andra. Vi umgicks även under luncher och ras
ter; det var helt enkelt en god stämning. i samband med 
laborerandet fick man tänka igenom vad man gjorde,  
och de förberedande frågorna var jättebra. man fick 
mycket användbar information på köpet när man sökte 
svaren, vilket förde med sig att man förstod vad man 
gjorde, till skillnad från när man kopplar en massa slad
dar …

en sak att förbättra är informationen om olika speci
alinriktningar som man skulle kunna göra inom ar be  t et. 
när det gäller det egna arbetet var det svårt att komma 
igång efter sommaren, när Forskarskolan låg ett par må
nader tillbaka i tiden. när man efter vår återsamling i 
Vetenskapens Hus fick en nystart så kändes det bättre. 
Det som jag i efterhand uppskattar är att man i Fors
karskolan hade en större frihet än vad många av mina 
klasskamrater hade; man fick koncentrera sig på ämnet!

i efterhand förstod jag vilken tur jag hade haft i och 
med att jag via lotten fick astronomi och inte något an
nat. Jag ville egentligen ha biokemi eller något liknande, 
men efter att ha gått igenom Forskarskolan och talat 
med kamrater som hade andra ämnen, så insåg jag att 
det blev helt rätt för min del.

Vad tycker du att du har lärt dig av projektarbetet?
– Givetvis lärde jag mig mycket mer om astronomi i 

allmänhet. Dessutom känns mörk materia, som vi arbe
tade med, som ett av de mest intressanta områdena att 
koncentrera sig på. sedan lärde jag mig att tidsplanera, 
att skriva en lättförståelig rapport och att samordna fakta 
från olika källor.

Hur sökte du information när du arbetade själv?
– Jag hittade faktiskt mest i böcker och i en videofilm 

om astronomi (med inriktning mot mörk materia). na
turligtvis fann jag en del på nätet, men informationen 
där är ofta mer ostrukturerad och det är ett stort arbete 
bara att plocka bitar från många olika platser.

Som du vet så tillhörde du ”testpiloterna”, eftersom 
läsåret 2002/2003 var det första året med projektar-
beten. Har du några råd till elever som skall välja 
projektarbete?

– man måste välja något som man är intresserad av! 

när man arbetar som mest med projektet och rapporten 
så känns det nog väldigt tungt om man fått ett ämne 
som man egentligen inte är så intresserad av. 

Vad skall eleverna tänka på när de påbörjar, utför 
och slutför sina arbeten? Hur får man projektarbetet 
att fungera tillsammans med de vanliga studierna?

– planering är ett nyckelord! Jag rekommenderar starkt 
att man börjar arbeta med en gång! under påsklovet slet 
många av mina kamrater med sina arbeten i sista stund, 
medan jag hade klarat av mitt och kunde koncentrera mig 
på andra saker. ett annat råd kan vara att man försöker 
inrikta sig mot något speciellt inom sitt område; i bör
jan av arbetet är man ofta överambitiös och tror att man 
skall kunna skriva utförligt om många olika saker i ämnet.

Har du tips till lärare och externa handledare som 
är inblandade i projektarbeten? Vad skall de göra för 
att underlätta för eleven (och därigenom sig själva)?

– lärarna borde få mer tid för handledning! De bör 
se över arbetet då och då och ge konkreta förslag. i och 
med att arbetet är som en hel kurs som skall utföras 
självständigt, så är lärarna i vissa fall kanske rädda för att 
lägga sig i för mycket. Jag tycker dock att en kontinuerlig 
översyn är mycket viktig och det behöver inte betyda att 
arbetet inte genomförs självständigt.

Vad gjorde att du valde NV-programmet?
– Främst för att det innebär stora möjligheter efteråt, 

eftersom utbildningen är bred. Dessutom är jag sedan 
länge intresserad av naturvetenskapliga ämnen.

Har du några idéer om hur man skall få fler elever 
till NV-programmet?

– ta ut astronomi i skolorna! många vet inte riktigt 
vad astronomi är och vad utbildningen till astronom 
innebär. skicka ut laborationerna i skolastropaketet 
eftersom man inte i så stor utsträckning kan ”labba” ast
ronomi i skolan.

naturvetenskapliga ämnen (no) kan vara tråkiga 
i högstadiet, bland annat på grund av att man inte 
gör experiment. Det finns ingen specialisering i fysik 
och andra ämnen, varför man aldrig hinner komma in 
ordentligt i något. man måste också nå ut med budska
pet att no inte är svårt i gymnasiet; däremot är det mer 
intressant, med laborationer, studiebesök m.m. 

Vad skall du göra i framtiden? 
– Det blir förhoppningsvis läkarstudier som tar vid 

i höst, men jag har också sökt fysikutbildningen vid 
stockholms universitet, samt maskinteknik och material
design vid KtH.

En läkare som blickar uppåt alltså! Vi önskar förstås 
Manar Radif  lycka till med de fortsatta studierna!  ♦
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Lösning till Bildkryss
i nummer 1 2003

Bland de lösningar som kommit redaktionen
tillhanda visade sig bara två vara helt korrekta,
vilket ledde till att följande personer alldeles
naturligt blivit vinnare:

Hilkka Silén, Järfälla, och
Gunvor och Sören Willmer, Borlänge.

Vinnarna har fått sina böcker.

Redaktionen gratulerar!

1 2 3 4 2 5 6 4 7 8 3 9

4 10 3 5 11 12 13

14 5 15 7 2 3 16 11 7 11 15 3 2

2 11 8 7 17 5 4 8 1

15 18 2 19 11 3 11 11 9 20

10 14 19 5 5 4 9 21 15 2

4 2 22 10 12 14 7 15 5

1 2 3 4 2 10 4 19 2 8 1 11 3 6

11 6 15 11 3 11 15 3 23

4 23 8 24 5 16 2 7 18 15 10

4 4 7 6 11 7 8 3 11 3

11 1 2 17 25 23 3 16 14

16 3 24 26 7 7 2 4 7 27 3 23 11

2 23 11 8 21 3 19

4 1 2 23 7 3 8 4 23 8 1 5

3 8 29 10 2 6 2 19 8 4

9 10 13 20 11 13 20 8 4

Krypto
Som vanligt i ett krypto gäller
det att ersätta siffror med
bokstäver – varje bokstav
motsvaras av ett bestämt tal.
Lite ledning ges av bilden
nedan, platsen för en hel del
internationellt samarbete.

De tre första dragna rätta
lösningar som kommit redak-
tionen tillhanda senast den 
31 december 2003 belönas
med varsitt exemplar av
boken Kometer och stjärnfall av
Tage Mårtenson och Gunnar
Welin. Sänd in lösningar
(kopiera gärna sidan), märkta
”Krypto”, under adress

Populär Astronomi
Box 515
751 20  Uppsala.
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Det stod i

Astronomisk 
tidsskrift

1978

Rimstugan
Med data från rymdsonden MAP, eller som den nu heter 
WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), har man 
beräknat att universum till 73 % består av s.k. mörk energi. 
Gandalf, vars assicationsbanor ibland tar de mest oväntade 
hopp, kopplade genast samman detta med den gamla frågan 
om varför natthimlen är mörk, känd som Olbers’ paradox:

en smålänning från södra Vi
har lanserat en ny teori:
”Jo, att himlen blir svatt, 
varje kall vinternatt,
har sin grund i all mörk energi!”

Den elfte årgången av den samnordiska Astrono-
misk Tidsskrift spände över åtskilliga av astro
nomins olika fält. rolf  brahde berättade i tre 

artiklar om ”neste generasjon teleskoper”, olika planer 
som lagts fram vid Kitt peakobservatoriet för teleskop 
med en öppning på hela 25 meter. märkligast var ”den 
roterande skon”, ett konglomerat av ca 1 800 speglar på 
den buktiga insidan av en 75 m lång och 25 m bred häst
skoliknande tingest, vridbar kring en 
vertikal axel. ett sekundärsystem av 
tre flyttbara speglar fångar upp ljuset 
från en cirkulär del av huvudspegel
systemet med 25 m diameter. mer 
konventionell ter sig ”den styrbara 
tallriken”, 1 032 enskilt reglerbara 
delspeglar monterade i en parabo
lisk skiva rörlig i höjd och azimut, 
liksom ”flerspegelteleskopet”, en 
vidareutveckling av det då nästan 
färdiga multimirror telescope på 
mount Hopkins i arizona, men med sex tiometersspeg
lar i samverkan.

*
Gösta lyngå hade helt oväntat stött på en okänd galax 
mitt i vintergatsbandet när han letade efter gasnebulo
sor och stjärnhopar på plåtar från uppsalaschmidten på 
mount stromlo i australien. Den fick namnet Circinus
galaxen, eftersom den ligger i stjärnbilden Cirkelpassa
ren. lyngå beskrev de observationer som gjorts dittills i 
en artikel i nummer 1, 1978. Circinusgalaxen fick förnyad 
aktualitet genom Hubbleobservationer av denna den mest 

närbelägna seyfertgalaxen för några år sedan, vilket upp
märksammades i Astronomisk Tidskrift nr 1, 2001.

*
samspelet mellan astronomin och samhället i övrigt var 
ämnet för en betraktelse av lennart Hultqvist, som hade 
läst några artiklar av en italiensk och två brittiska astro
nomer. av dessa hade den ene övergett radioastronomin 
för vetenskapssociologin. Forskningens roll för den sam

hälleliga tillväxten, militära intres
sens inverkan på forskningsstödet 
och forskarnas egna utgångspunkter 
för deras verksamheter hörde till de 
områden som behandlades. Förmed
lingen av astronomisk kunskap till 
allmänheten är förstås viktig i det 
sammanhanget, och Gösta Gahm 
och aage sandqvist redogjorde för 
informationsprojekt ”universum”, 
bland annat innehållande rymd
veckor på olika platser i landet 1977.

*
olika aspekter på solen och dess inverkan på jordiska 
förhållanden togs upp i ett par artiklar. även supernovor 
och deras efterlämnade rester fick sitt, liksom partikel
strålning från Vintergatan och dennas spiralstruktur, 
kometinfångning av planeter, galaxernas utveckling, 
titius–bodes lag och hypersensibilisering av fotogra
fiska emulsioner. bland de kortare notiserna märktes en 
om upptäckten av objekt Kowal mellan saturnus’ och 
uranus’ banor, det som numera är känt under namnet 
Chiron – klassat som både asteroid och komet.            ♦
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– Stockholms (gamla) observatorium jubilerar

av Inga Elmqvist

1753 var ett ljust år för astronomin i Sverige. Hu-
vudstaden hade fått något helt nytt: ett astronomiskt 
observatorium. Byggnaden är nu det äldsta astro-
nomiska observatoriet i Sverige som fortfarande är i 
bruk, amatörerna har beretts plats för att observera 
i historisk miljö. I september firas jubileet ordentligt.

Kungl. Vetenskapsakademien hade instiftats 1739 
med syfte ”att i sverige upparbeta och kringspri
da kunskaper i matematik, naturkunnighet, eko

nomi, handel, nyttiga konster och manufakturer”. De 
första åren fick man låna lokaler i riddarhuset, men när 
akademin växte behövdes mer utrymme. Den drivande 
personen bakom det nya observatoriet var pehr elvius 
d.y. (1710–49), astronom och akademins ständige sekre
terare. Han säkerställde finansieringen genom att se till 
att man fick det hett eftertraktade almanackspriviligiet 
och utsåg själv platsen. stockholms stad upplät tomten, 
som hade fri sikt och goda observationsmöjligheter. 

Den arkitekt som utsågs var Carl Hårleman (1700–53). 
Han hade engagerat sig för akademin som dess ordfö
rande och också visat intresse för vetenskapliga frågor. 
Hårleman presenterade något nyskapande inom obser
vatoriearkitekturen. tidigare hade oftast bostäderna 
varit placerade längst ned i byggnaden och observatio
nerna ägde rum högre upp, oftast i ett torn, vilket får 
till följd att instrumenten står mindre stadigt. nu gjorde 
Hårleman tvärt om. Han hade redan ritat anders Celsi
us’ observatorium på svartbäcksgatan i uppsala, så han 
var väl förtrogen med uppgiften. i uppsala hade man 
fått problem med att sikten inte var fri och eftersom hu
set låg mitt i staden förekom skakningar i marken. Det 
kan ha varit dessa erfarenheter som fick Hårleman att 
tänka om. i stockholm behövde han inte heller ta hän
syn till någon tidigare byggnad på platsen, utan kunde 

arbeta förutsättningslöst. Hela byggnaden orienterades 
mot söder för att observationer skulle kunna utföras 
längs meridianen. i mitten på bottenvåningen lades en 
rund sal med höga fönster, observatoriesalen. Denna sal 
var avsedd för astronomiska observationer och ger ett 
högtidligt intryck, som ett tempel till vetenskapen. alla 
observationer skedde på bottenvåningen, och det var 
först sedan observationstornet byggts till på 1870talet 
som ett instrument flyttades upp. runt observatoriesa
len inreddes arbetsrum, meridianrum, arkiv, bibliotek 
och naturaliekabinett. De två våningarna ovanför var 
bostäder och källaren instrumentmakarverkstad. 

att byggnaden hade flera funktioner var inget ovan
ligt. Vid 1700talets mitt beskrevs ett idealiskt obser
vatorium som en byggnad med en placering på en höjd 
och med fri sikt, plats för instrument och fysiska expe
riment. byggnaden fick också gärna inrymma lokaler 
för instrumentmakeri, församlingsrum, laboratorier, 
bibliotek och fysiska kabinett. 

1752 stod observatoriet färdigt, men på grund av 
Hårlemans död i början av 1753 fick invigningen skju
tas upp. initiativtagaren elvius hade också gått bort och 
fick inte se det färdiga observatoriet. när invigningen 
väl ägde rum ställde akademien till med en festlig cere
moni. Kung adolf Fredrik var närvarande och han be
såg alla rummen och de få instrument som redan fanns 
där.

pehr Wargentin (1717–83) var observatoriets förste 
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föreståndare och akademiens ständige sekreterare ef
ter elvius. Wargentins bevarade arkiv är mycket omfat
tande, och han hade en imponerande mängd sysslor att 
sköta. Hans livs passion var Jupitermånarnas rörelser 
och det var arbetet med dem som gjorde honom inter
nationellt känd. 

Instrumenten på observatoriet
Viktiga astronomiska händelser var Venuspassagerna 
1761 och 1769. Då samarbetade astronomerna interna
tionellt för att få observationer från så många platser 
som möjligt. akademier och lärda samfund skickade 
ut expeditioner över jordklotet. att man i sverige nu 
kunde organisera sina egna observationer bevisade att 
landet hade nått en viss vetenskaplig nivå. till en början 

var det dock illa ställt med utrustningen på ob
servatoriet. Wargentin har i sin dagbok beklagat 
sig över att han i princip inte hade några instru
ment att observera med. Det var nu bråttom att 
införskaffa utrustning. i Daniel ekströms in
strumentmakarverkstad tillverkades förstklassiga 
instrument, men då denne dog bara två år efter 
observatoriets invigning hann de beställda in
strumenten inte göras färdiga. akademien hörde 
sig för i london, där dåtidens skickligaste instru
mentmakare fanns. Genom en agent kunde en 
kvadrant beställas från John bird. senare beställ
des också ett passageinstrument från honom. till 
Venuspassagen hade den svenske linssliparen lehnberg 
fått uppdraget att slipa linser.

efter Venuspassagerna kom det att dröja innan man 
fick möjlighet att beställa nya instrument. 1788 då Hen
rik nicander var föreståndare beställdes ett spegel
teleskop från William Herschels framstående instru
mentmakeri i england. under 1800talet beklagade 
sig många gånger astronomerna över att instrumenten 
var gammalmodiga. Flera av astronomerna var dock 

främst intresserade av teoretiska frågor med anknytning 
till statistik och matematik. Geodesi och topografi var 
också ämnen som intresserade föreståndarna Jöns svan
berg, simon anders Cronstrand och nils Haqvin selan
der. Flera geografiska instrument som kunde användas 
på expeditioner inköptes. birds kvadrant användes ända 
fram till 1820talet då den hade drygt 60 år på nacken. 
ett nytt passageinstrument och en meridiancirkel be
ställdes från instrumentmakarna reichenbach och ertel 
i münchen. samtidigt som de nya instrumenten togs i 
bruk flyttades stockholms meridian 18 meter åt väster 
till ett nytt meridianrum. under rummet byggdes ett 
fundament för stabilitetens skull. Det inreddes också ett 
klockrum med exakta ur och nya möbler. Dessa båda 
rum har rekonstruerats i museet. 

Tidsbestämning
passage och meridianinstrumenten var viktiga vid 
tidsbestämning. Fram till 1879 bestämdes lokal stock
holmstid på observatoriet. sedan infördes rikstid då 
samma tid skulle gälla i hela landet. tågen gjorde att 
man kunde resa snabbt från en plats till en annan och 
då uppstod behovet av en gemensam tid för alla. som 

Dessa båda ritningar av observatoriet gjordes vid 
en uppmätning av byggnaden av Olof Tempelman, 
troligen 1796. De finns i Vetenskapsakademiens ar-
kiv och visar byggnadens ursprungliga utseende. Till 
vänster ses fasaden mot norr och nedan ses fasaden 
mot söder. På 1700-talet och framåt gjordes de ast-
ronomiska observationerna på bottenvåningen. På 
1870-talet revs lanterninen och ersattes med ett ob-
servationstorn (se bilden på sidan 47), vilket väsent-
ligt ändrade byggnadens siluett.  Jämför med det  
nutida fotot till vänster på detta uppslag. 
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en kompromiss mellan stockholmare och göteborgare 
lades sveriges meridian mitt emellan städerna, enligt 
definitionen medelsoltid för en meridian tre grader eller 
12 minuter väster om stockholms observatorium. tiden 
bestämdes dock i stockholm och tidssignaler skickades 
ut med telegraf.

Kulturell mötesplats
observatoriet var en mötesplats för det vetenskapliga 
och kulturella stockholm. under selanders överinse
ende vid mitten av 1800talet bjöds ofta på supéer, och 
nästan dagligen förekom kvällsvisiter av bl.a. Jakob ber
zelius, ärkebiskopen Carl Fredrik af Wingård och Fabi
an Wrede. senare under 1800talet på Hugo Gyldéns tid 
var bjudningarna också berömda. i umgängeskretsen 
ingick Victor rydberg, Gösta mittagleffler, ellen Key, 
anna Whitlock och sonja Kovalevsky, vars lilla dot
ter togs om hand av familjen Gyldén efter sonjas tidiga 
död. Gyldén inspirerade den unge Hjalmar branting 
till att bli astronom, och denne bodde och arbetade en 
tid på observatoriet. branting slutförde dock inte sina 
studier och blev aldrig vetenskapsman. Han fick andra 
angelägnare uppgifter.

Modernisering nödvändig på 1800-talet
Fram mot mitten av 1800talet sågs instrumenten och 
byggnaden som hopplöst föråldrade. både i lund och 
uppsala hade byggts nya observatorier. på 1870talet ge
nomfördes därför en omfattande modernisering. en ut
byggnad mot norr garanterade mer utrymme och ett ob
servationstorn uppe på taket gjorde plats för en modern 
refraktor från repsold & söhne i Hamburg. ansvarig 
var slottsarkitekten Johan erik söderlund, som emel
lertid dog under arbetets gång och ersattes av slottsarki
tekten H.G. sandels. 

Gyldén var med vid den astrofotografiska konfe 
rensen i paris 1887. efter detta anordnades modern  
fotoutrustning till refraktorn i tornet. Fotografiet hade 
uppfunnits redan på 1840talet, men de långa expone
ringstiderna gjorde det svårt att använda. Först senare 
på 1800talet blev tekniken användbar inom astrono
min. För astronomen innebar arbetet långa kalla nätter 
då refraktorn skulle bevakas medan plåten exponerades 
– inte några behagliga arbetsförhållanden precis.

1900-talet
stockholm växte och observationsförhållandena blev 
allt sämre. ljus, luftföroreningar och skakningar i mar
ken försvårade arbetet. under ledning av bertil lind
blad planerades ett nytt observatorium i saltsjöbaden, 
som kunde invigas 1931. Donatorerna Knut och alice 
Wallenberg ville att det nya observatoriet skulle kallas 
för stockholms observatorium, vilket i efterhand tid
vis har orsakat viss förvirring eftersom det nu fanns två 
byggnader med samma namn. i det gamla observatoriet 
flyttade den geografiska institutionen in. på detta sätt 

kom vetenskaplig verksamhet att fortsätta i byggnaden 
och den geodetiska traditionen hade redan påbörjats av 
1800talets astronomer. på 1980talet flyttade geografer
na till nybyggda och ändamålsenliga lokaler i Frescati. 
i samband med detta planerade fastighetskontoret vid 
stockholms stad, som sedan astronomerna flyttat till 
saltsjöbaden var nya ägare, att sälja observatoriet för att 
det skulle byggas om till moské. tack vare protester och 
insatser från ett antal engagerade personer kunde bygg
naden räddas och göras om till museum. Det är nu åter 
Kungl. Vetenskapsakademien som äger byggnaden och 
driver verksamheten.

Jubileet firas med utställning
Den 20 september 2003 öppnar jubileumsutställningen 
på observatoriemuseet. utställningen behandlar hela 
den 250åriga perioden. tidigare har framför allt 1700
talet uppmärksammats, men nu är ambitionen att även 
1800 och 1900talen skall belysas. i den permanenta 
utställningen har även gjorts vissa förändringar.  Det 
så kallade klockrummet från 1820talet har återställts. 
originalfärgerna har återskapats och originalinredning
en har återförts. För den som vill veta mer har en jubi
leumsskrift med en sammanfattning av observatoriets 
historia publicerats. mer information finns på museets 
hemsida www.observatoriet.kva.se.         ♦ 
  
För den läshungrige
Det finns gott om litteratur om stockholms gamla 
observatorium. Här följer ett urval för den intresserade:
Henrik alm, ”stockholms observatorium: en bygg
nadshistorisk undersökning”, Samfundet S:t Eriks årsbok 
1930, s. 105–173.
olov amelin, Medaljens baksida: Instrumentmakaren Daniel 
Ekström och hans efterföljare i 1700-talets Sverige, uppsala 
1999.
staffan Helmfrid, Ett museums tillkomst: Stiftelsen Observa-
toriekullen 1985–1999, stockholm 1999.
Hjördis Kristenson, Vetenskapens byggnader under 1800-
talet, stockholm 1990.
sten lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Histo-
ria 1739–1818, stockholm 1967.
n.V.e. nordenmark, Astronomins historia i Sverige intill år 
1800, uppsala 1959.
Gunnar pipping, The Chamber of Physics, stockholm 1991.
nils och edvard selander, Två gamla Stockholmares anteck-
ningar, stockholm 1920.

Bilden på högra sidan illustrerar hur det kunde gå till att observera 
från det nybyggda observatorietornet som tillkommit på 1870-
talet. Kupolen innehöll många finesser: tornet kunde vridas för 
observationer i alla väderstreck och teleskopet utrustades med en 
kamera. Lägg märke till den molnbeströdda himlen, tyvärr alltför 
realistisk! Träsnitt av Nils G. Janzon i Ny Illustrerad Tidning 1877.

INGA ELMQVIST är chef för Observatoriemuseet som är 
inhyst i Stockholms gamla observatorium.
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INGA ELMQVIST är fil. mag. och har arbetat som gymnasie-
lärare och skolledare. Han bor i Täby.
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– en komposition till ett jubileum

av Rolf  Enström 

Våren 2002 fick Rolf Enström uppdraget att komponera musiken till Stockholms 
observatoriums 250-års jubileum 2003. Verket beställdes av Observatoriekullens 
Vänförening och finansierades med hjälp av Svenska Rikskonserter. Det uppförs 
f.f.g. på observatoriet den 20 september. Tonsättaren själv beskriver verkets tillkomst.

För femton år sedan befann jag mig på nya Zee
land och hade lite tid över mellan föreläsningar. 
Jag disponerade en hyrbil några dagar och hade 

beslutat mig för att ta mig så långt österut som möjligt. 
tidigare under sommaren hade jag badat i en sjö norr 
om polcirkeln och tyckte att det var en rolig idé att be
finna sig på extrema punkter under samma år. sista fär
jan till den ö jag hade tänkt ta mig till hade precis gått 
och jag befann mig på en öde landsväg sent på natten. 
Himlen var klar och jag tänkte att stjärnhimlen kunde 
vara värd att se nu när jag befann mig långt ute på lan
det, inga störande ljus från städerna. när jag stängde av 
motorn lägrade sig en nära nog absolut tystnad. Det var 
vindstilla, det hördes inga ljud från djur och det skulle 
inte komma några bilar i någon riktning på denna nu 
otrafikerade landsväg. Jag steg ur bilen och vände blic 
 ken uppåt. inför anblicken av den fantastiskt rika stjärn
himlen fick jag en upplevel
se som kan beskrivas som en 
chock. 

alla dessa stjärnor, i mas
sor som jag tidigare aldrig skå
dat. och till råga på allt – de 
var alla okända för mig efter
som det var södra stjärnhimlen 
jag betraktade. Chocken gjor
de att jag på något sätt omfor
made synupplevelsen till ljud i 
mitt medvetande – stjärnhim
lens ljud steg till ett vrål el
ler dån liknande ljudet från ett grandiost vattenfall och 
grep mig något oerhört – på gränsen till rädsla, men 
utan verklig grund – ångestlik och utan verklig fruktan. 
upplevelsen lever kvar i mig och det är först nu i efter
hand jag förstår att det är den upplevelsen jag lyckats 
omsätta till ljud i en passage i ”observatoriemusik”. Då 
jag gjorde den mäktiga klangen som består av 10 000
tals ackumulerande sinustonobjekt var mina tankar på 
annat håll, vilket kanske var bra – jag arbetade möjligen 
undermedvetet mot målet att frigöra mig från den star
ka upplevelsen för att ställa den utanför mig och på så 
sätt göra den verklig.

Normalt brukar jag inte avslöja hur jag gått till
väga när jag komponerar musik, man löper alltid 
risken att leda lyssnaren in i tolkningar om man 

börjar redogöra för förlopp av den typen jag just gjort. i 
det här fallet tycker jag ändå inte att den gör så mycket 
då jag egentligen inte beskriver min känsla – det var en 
bieffekt av det tänkande som jag använde mig av i kom
ponerandet.

Den första tanken som slog mig när jag besökte ob
servatoriemuseet på observatoriekullen i stockholm för 
att samla idéer till musiken jag skulle komponera var att 
det vore intressant att överföra all denna kunskap till 
blinda människor. observationerna man gjort där un
der tidernas lopp har gett upphov till en världsbild som 
är tillräckligt svår för oss seende att omfatta. Hur ter sig 
denna världsbild för en ickeseende? mina tankar kret
sade kring hur man skulle kunna ”sonifiera” ( motsv. vi

sualisera) planeternas positio
ner och rörelser på himlavalvet 
så att en blind kan ta till sig in
formationen. Jag började med 
att göra ett ljudande urverk 
som med akustiska koder mar
kerade minuter och sekunder. 
Hur skall man gå vidare? Jag 
skissade på hur de olika plane
terna skulle låta och hur man 
skulle kunna ange position i 
form av ljudkombinationer. 

Till en början kom mina tankar att kretsa kring vårt 
solsystem och relationerna mellan planeterna, de
ras massor, avstånd och banor. Jag konstruerade 

ljud som beskrev relationerna och satte samman dem 
till klanger. avsikten var att få en ljudande avbild av en 
relation så att man kunde tala om den och ställa den i 
relation till andra liknande avbildningar för att få kom
binationer som skulle kunna ge upphov till nya begrepp.

Varför jag lämnade solsystemet och kom att inspi
reras av själva universums egenskaper och dess första 
ögonblick minns jag inte exakt, men det förefaller na
turligt att man leds i den riktningen. Här finns proces
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ser av alla de slag, de lagar och regler som styr proces
serna är till viss del kända. Här finns spekulationer och 
tvister och en del säkra kunskaper. Detta passade in på 
mitt sätt att komponera – främst i termer av processer 
som står i relation (eller ickerelation) till varandra.

pierre simon de laplace menade, att om vi kände lä
get och hastigheten för samtliga partiklar i universum 
vid ett givet tillfälle skulle fysikens lagar göra det möj
ligt för oss att förutsäga universums tillstånd vid varje 
tillfälle i det förflutna eller i framtiden. Denna deter
minism, som senare har kommit att motsägas och som 
till viss del fann upprättelse inom kvantfysiken, passade 
mig utmärkt som utgångspunkt då jag ville minimera 
inslagen av slump i processtadiet i mina ljudsynteser. 

Genom att använda mig av cellautomater (eng. 
cellular automata) kunde jag generera ljud vilkas 
spektra genomgick förvandlingar på ett sådant 

sätt att de var helt upp
repningsbara. Främst 
kom jag att arbeta med 
Conways Game of Life 
– en algoritm som upp
repas med utdata som 
indata i generation ef
ter generation. enklast 
kan man låta resultatet 
av algoritmen utspela sig i ett plan och på så sätt visua
lisera vad som händer med datamängden. Jag ville so
nifiera istället för att visualisera denna datamängd och 
jag använde mig av vitt brus vilket fick passera ett filter 
vars egenskaper styrdes av data från lifealgoritmen. 
Filtret – en multiplikation av en Fourieranalys av bruset 
i 16 384 punkter (frekvenser i spektret) gav en detaljerad 
och genom brusets skiftningar samtidigt varierad klang. 

naturligtvis var inte det råa ljudet helt användbart 
som material i kompositionen utan efterbearbetning på 
traditionellt sätt: korrigering av frekvensgång och rums
känsla – filter och reverb. ur det slumpmässiga bruset 
kunde jag skulptera ljud vars spektrums variationer över 
tid var deterministiskt betingade. Genom att initiera 
multiplikationsspektret ( lifealgoritmens startdata ) 
slumpmässigt erhöll jag en tät klang som utvecklades 
till glesare och återigen tätare klanger till ett specifikt 
ändtillstånd då datamängden fastnar i upprepningar. 
man kallar dessa blinkers och gliders. blinkers upprepas 
över en eller flera generationer och resulterar i en dril
lande klang. Gliders är likaså en upprepning över några 
generationer med den skillnaden att det spektrala inne
hållet beskriver ett glissando.

i kompositionen är några skikt uppbyggda på detta 
sätt medan andra är uppbyggda på liknande sätt men 
med i grunden annorlunda metoder applicerade på 
hårdvaru och mjukvarusynthesizers. ett sätt gav klock
liknande klanger som resultat då jag lät lifealgoritmens 
utdata direkt generera ljud uppbyggda av enkla sinusto

ner. ”stjärnklangen” jag nämnde i början är uppbyggd 
på detta sätt. alltsedan jag komponerade slutklangen i 
mitt stycke ”slutförbannelser” (1981) har jag utvecklat 
metoder för att åstadkomma dylika texturer (tonvävar).

Ett annat sätt att erhålla ljud var att analysera bilder. 
bilder av den kosmiska mikrovågsstrålningen ana
lyserades i ett kommersiellt program och gav ljud

ande resultat vilket jag bearbetade vidare i min studio.
i elektroakustisk musik använder man såväl inspe

lade som elektroniskt konstruerade ljud. mina utgångs
punkter i ”observatoriemusik” var att inga ljud skulle 
härröra från vår planet och de skulle vara aldrig tidigare 
hörda, varför det var nödvändigt att konstruera alla ljud 
från grunden. Jag ville också lägga ner mycket arbete 
på att få lyssnaren att uppleva ett mycket stort rum – en 
rymd – i vilken mina processer var naturligt placerade i 
tiden. Detta åstadkom jag med att placera fyra högtalare 

i varsitt hörn i rummet 
och konstruera ljuden 
i fyrkanal från början. 
musiken är kompone
rad i surround 5.1 utan 
centerhögtalare varför 
den kan spelas på en 
anläggning man kan 
skaffa till sin tV.

Då det inte finns en ”berättelse” som ligger till grund 
för styckets form och då det inte heller finns exakta re
ferenser till kosmiska händelser är det upp till lyssnaren 
att låta sin fantasi löpa fritt under lyssnandet till ”ob
servatoriemusik”.

Man kan tycka att komponera i grunden är en 
verksamhet som väldigt lite har med undersö
kandets konst – vetenskapen – att göra. man 

kan använda liknande verktyg och man kan inspireras 
av liknande ting, resultaten är och förblir av helt olika 
art – i mångt och mycket anser jag att disciplinerna är 
diametralt motsatta. Denna åsikt innehåller från min 
sida inga som helst värderingar, men det kan vara bra 
att ha en devis när man är intresserad av att kombine
ra konst med vetenskap och teknik. uthållighet, nog
grannhet, väntan på rätt ögonblick och öppenheten för 
impulser är dock några viktiga gemensamma nämnare 
hos disciplinerna. nyfikenheten och det ständiga strä
vandet sammanför däremot disciplinerna så starkt att 
jag är böjd att tillstå att dessa mänskliga aktiviteter är av 
ett och samma slag.

mitt resultat, kompositionen, ställs ut till lyssnaren 
att betrakta med öronen – här finns inget att se utom 
det som frammanas av lyssnarens egen fantasi.            ♦

Här finns inget att se 
utom det som framma-
nas av lyssnarens egen 
fantasi.

”

ROLF ENSTRöM är tonsättare och bor i Älvsjö. Hans hem-
sida finns på www.welcome.to/rolf.enstrom/.
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star träffas måndagar 
mellan kl. 19:00 och 20:00 
i magnethuset på obser
vatoriekullen i stockholm. 
Vissa måndagar är program
satta med föredrag, utflyk
ter, intressegruppsmöten 
m.m. aktuellt program finns på nätet under adressen 
www.starastro.org/

star visar också stjärnhimlen för allmänheten. Detta 
bokas via observatoriemuseet på telefon 0854 54 83 90.

På denna sida kan föreningar berätta om kom-
mande verksamhet. Till nästa nummer, som 
kommer ut omkring den 1 december 2003, 
behöver vi material senast den 1 november.

astronomiska sällskapet tycho 
brahe vänder sig främst till ast
ronomiintresserade i sydsverige 
med tonvikt på malmö–lund
regionen. 
senaste nytt finns på hemsidan: 
www.astro.lu.se/tycho
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Observatoriet i Slottsskogen i Göteborg har följande 
verksamhet under hösten:

Visningar av stjärnhimlen äger rum på måndagar och 
onsdagar enligt följande:
15 och 17 september kl. 21:00.
22, 24, 29 september och 1 oktober kl. 20:30.
6, 8, 13, 15, 20 och 22 oktober kl. 20:00.
27, 29 oktober, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 november 
samt 1 och 3 december kl. 19:00.

Visningar av solen äger rum:
Söndagar kl. 14:00:  7 och 14 september.

Föredrag på observatoriet under hösten:
Söndag den 12 oktober kl. 14:00: tekn. dr peter Fork
man: Aeronomi.
Söndag den 9 november kl. 14:00: Civilingenjör bengt 
rosengren: Astronomiska instrument genom tiderna. Från 
Ptolemaios till Tycho Brahe.
Lördag den 6 december kl. 14:00: Fil. stud. theresa 
Wiegert: Högrödförskjutningsobjekt.

adressen till GaK:s hemsida är: www.tripnet.se/gak/

Fredagen den 3 oktober kl. 19:00: 
nordenmarkföreläsning i lund av pro
fessor bengt Gustafsson från uppsala.  
Föreläsningen äger rum i sal a på Fy
sicum, sölvegatan 14 i lund.  Den ges 
med anledning av astronomdagarna 3–4 
oktober, se vidare www.astro.lu.se/. 

ett bidrag från planetariefonden på 15 000 kr för inköp 
av teleskop har tilldelats astronomiska sällskapet aquila i 
Kristianstad.
sällskapets hemsida: www.astro.su.se/sas/
epost: sas@astro.su.se
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PRENUMERERAR DU ÄNNU INTE På POPULÄR ASTRONOMI? ANVÄND KUPONGEN NEDAN!

KLIPP TILL NU OCH HÄR!

DAC
Det nystartade Danderyds astronomicentrum erbjuder i höst 
bland annat följande två föredragstillfällen:
Torsdag den 18 september kl. 19:00: Gösta Gahm, 
stockholms observatorium: Vad ser man på himlen?
Tisdag den 11 november kl. 19:00: stockholms amatör
astronomer: Kikare och teleskop för nybörjare.
Föredragen äger rum i mörbyskolans aula.
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på södra stjärnhimlen finner vi stjärnbilden Ken-
tauren som innehåller åtskilligt av intresse. på 
baksidesbilden denna gång ser vi den väldiga 

elliptiska galaxen nGC 5128, känd dels för att den ge-
nomkorsas av ett iögonenfallande stoftstråk, dels för att 
den också utgör hemvist för radiokällan Centaurus a.

ett forskarlag vid european southern observatory 
(eso) under ledning av marina rejkuba har genomfört 
en långtidsstudie av några delar av 
denna anmärkningsvärda galax med 
avsikt att kartlägga förekomsten av 
variabla stjärnor. ett pressmedde-
lande från eso om detta från den 
11 juni berättar om de intressanta 
resultaten. men först lite inledning:

en stor andel av himlens stjärnor 
är vad man kallar variabler, dvs. de-
ras ljusstyrka är inte konstant utan 
den ändras med tiden. Variabler 
förekommer av en mängd olika typer, regelbund-
na (med en ständigt upprepad s.k. ljuskurva) och 
oregelbundna (med nyckfulla utbrott av ökad in-
tensitet). Dessutom kan variabiliteten bero på 
olika orsaker, förändringar hos stjärnan själv eller 
på grund av att en komponent i en dubbelstjärna för-
mörkas av en annan komponent i vissa delar av banan.

Det är inte så lätt att för blotta ögat se variabler på 
himlen. men det finns några få stjärnor som uppvisar sin 
variabilitet för den trägne observatören utan kikare. en 
av dessa är stjärnan omikron i Valfisken (ο Ceti), som 
är den först dokumenterade upptäckta variabeln (1596). 
Dess ljusstyrka varierar ganska regelbundet med en pe-
riod på 330 dygn mellan magnituderna 2 och 10. Det 
betyder att den är synlig för blotta ögat i ungefär en tred-

tusentals underbara stjärnor!
jedel av den tiden. men beteendet var så imponerande 
att denna stjärna med tiden fick namnet mira, som bety-
der ”den underbara”. Den underbara i Valfisken, alltså. 
sedan dess har man funnit många sådana stjärnor i Vin-
tergatan, och de kallas med ett gemensamt namn för 
mirastjärnor eller långperiodiska variabler. 

man vet nu också varför de uppför sig som de gör. 
Det handlar om stjärnor av solens typ, men som har nått 
mot slutet av sin utveckling, de har blivit röda jättestjär-
nor. Den regelbundna ljusväxlingen beror på att stjärnan 
pulserar, när stjärnan är mindre och varmare lyser den 
kraftigare. pulsationernas styrka ökar när stjärnan blir 
äldre och till slut kastas det yttre skalet av och bildar 
vad man kallar en planetarisk nebulosa. Den återstående 
stjärnresten utvecklas till en vit dvärg med hög densitet 
som så småningom svalnar av.

Flera tusen mirastjärnor är numera kända i Vinterga-
tan, och hundratals har även hittats i närbelägna galaxer 
inom den lokala galaxgruppen.

men nu till de nya resultaten från galaxen 
nGC 5128. Denna galax tillhör inte den lo-
kala galaxgruppen och ligger på avståndet 

14 miljoner ljusår från oss. Den har ett mycket tungt 
svart hål i centrum, och den är också en källa till kraf-
tig radio strålning (radiokällan Centaurus a) och kraftig 
röntgenstrålning.

Forskarlaget vid eso har använt ett av åtta-
metersteleskopen på paranalobservatoriet i Chile 
för sina undersökningar. två områden, vartdera 
2,5 bågminuter i kvadrat, har undersökts noga vad 
beträffar variabla stjärnor. under tre års tid togs 

bilder av dessa områden i det infra-
röda våglängdsområdet, där dessa 
svala stjärnor förväntas vara starkt 
framträdande. mer än tjugo expo-
neringar av varje område gjordes 
under denna tid.

i bilderna härintill ses ett sådant 
fält samt en detalj i förstoring. De 
röda prickarna är röda, svala stjär-
nor och många av dem är just mira-
stjärnor. Över 1 000 sådana har man 

funnit i dessa begränsade områden! 
iakttagelserna kommer nu att användas för att stu-

dera stjärnfördelningen i nGC 5128 och dess halo i de-
talj och att jämföra dessa med andra närliggande galaxer. 
likartade observationer av andra galaxer, exempelvis 
i den lokala galaxgruppen, kan därmed förutses inom 
den närmaste framtiden. observationerna ligger också 
till grund för en ny bestämning av avståndet till galaxen, 
13,7 ± 1,9 miljoner ljusår, vilket stämmer bra överens 
med avståndsbestämningar med andra metoder.           ♦
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Den spektakulära galaxen NGC 5128. Ett forskar-
lag vid ESO har funnit mer än 1 000 röda variabla 
stjärnor i denna galax. De flesta anses vara så 
kallade mirastjärnor. Se föregående sida!


