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Anita Sundman ser  
världen i blått

P
å Moderna museet i Stockholm hänger Yves Kleins 
Blå svamprelief (1960). Det sägs att han experimen-
terade i ett helt år innan han fann den perfekta blå 
färgen. Till slut på hösten 1956 stod han där med det 
mättade och lysande ultramarina pigment som skulle 

få åskådaren att falla mot tom rymd. Under den lyckliga 
period då det var gratis inträde på museet hände det att jag 
slank in bara för att få känna dragningskraften från den blå 
tomheten. Det är lockande att försöka få med sig lite blå 
rymd hem, men även de mest ambitiösa försöken att göra 
vykort av Yves Kleins blå bilder har misslyckats.

Det får mig att tänka på Gabriel Lippmann, en fransk 
fysiker, som var först med att framställa färgbilder som 
kunde fixeras. Han lyckades fånga ljusets färger i gelatin-
lager mellan en glasskiva och en spegel, där det uppstår 
stående ljusvågor med olika våglängder. Den som vill veta 
mer om hur det fungerar kan läsa om det på Nobelstiftel-
sens hemsida, ty Lippmann fick nobelpriset i fysik år 1908. 
Men metoden har aldrig kunnat användas i stor skala, och 
det beror på att bilderna inte kan kopieras. Man måste gå 
till ett museum för att få se dem.

Jag vet inte om Lippmann hade någon favorit bland sina 
stående vågor men det måste vara något visst med blått, 
något som har med rymd, djup och avstånd att göra. Goe-
the diskuterar dragningskraften hos den blå färgen i sin 
färglära. Säkert finns det många som har funderat kring 
blått. Jag undrar om de moderna astronomiska bildmakare 
som hittat på att måla mörk materia blå också har funde-
rat. Eller om det bara föll sig helt naturligt när de satt där 
med sina observationsresultat och någon sa: ”Vi måste 
markera på bilden var det finns mörk materia nånstans. 
Blir det tydligt och snyggt med den här blå färgen, eller 
vad säger ni?” Och alla tyckte att mörk materia gjorde sig 
bra som blå, och bilden gick ut över världen och trycktes i 
tidningarna och folk började säga till varandra: ”Nu har de 
hittat den där mystiska mörka materien, och den är blå.”

I marsnumret 2007 av Populär Astronomi såg jag under 
Astronytt en bild av den mörka materiens utbredning och 
visst var den blå. Den var inte Kleinblå men helt klart blå. 
Man kan se hur det flyter omkring stora sjok och klumpar 
av något i rymden, och om det i stället varit blekt brun-
grönt så skulle det sett ut som en kosmisk algblomning. 
(Se upp, snart flyter det iland i vårt solsystem och antagli-
gen är det giftigt.)

På senare tid har vi kunnat läsa att materien (och det 
mesta av den är ju mörk) bildar en porös massa i rymden 
– som en tvättsvamp full av håligheter. Yves Klein brukade 
använda tvättsvampar för att lägga på färg, och en dag 
upptäckte han att en blå svamp var vacker och uttrycks-
full. Han började använda svampar som material i flera 
svampreliefer. Svamparna måste konserveras så att de höll 
formen när de torkade. Det krävde en hel del experimente-
rande innan det fungerade. Det kan vara rätt knepigt att få 
konstföremål hållbara.(Är det därför som det numera före-
kommer att slitage och förfall och vandalisering betraktas 
som en del av konstverket?) Nu finns de i alla fall där, blå 
svampar på blå botten! Uttolkare har tyckt sig se ner till 
oceanens botten eller känt att de betraktade marken på en 
främmande planet. 

Yves Klein levde mellan 1928 och 1962 och marken på 
andra himlakroppar hade ännu inte blivit sedda på nära 
håll. Men nu vet vi förstås att det brukar se ut precis så där 
på Mars, Venus, Titan … De har alla vidsträckta slätter,  
platta som tavlor, och det ligger stenar på dem eller is-
klumpar. En del kan nog också vara lite porösa, som pimp-
sten. Lite tvättsvamplika. De är inte blå utan gulbruna, 
men annars är det helt rätt. 

Yves Kleins bilder har nu femtio år på nacken och det 
är ju inte så lång tid i konstens värld. Det har visat sig vara 
problem med den speciella blå färgen som han faktiskt tog 
patent på. Den är inte riktigt hållbar, men det är nu inte 
heller kosmologiska sanningar. 

Kikare för astronomi! 

Binoptec PCF 15x70 Binoptec PCF-WP 20x80 

Maximal förstoring som är 
praktisk att handhålla. Med 
dublettobjektiv och fäste för 
stativadapter. Levereras med 
förvaringsväska i nylon. 

Upplöser enkelt t e x Saturnus 
ringar. Med tripletobjektiv och 
inbyggd stativadapter, Vattentät 
och kvävgasfylld. Kräver ett 
robust stativ. Levereras med 
förvaringsbox i aluminium. 

Pris: 995 kr Pris: 2190 kr 

www.bumlingen.se - Floragatan 8, 114 31 Stockholm, 070-1597000

stjärnfläcksgrupper vid olika latituder som därför roterar i 
otakt. Med en period på mindre än 2 dagar ser man också 
nedåtgående ”spikar”. De representerar en Jupiter-stor 
planet i en bana mycket nära (5 solradier) stjärnans yta. 
Signalen från en planet av jordens storlek kommer att vara 
hundra gånger mindre än dessa spikar. 

Corot samlar också in så stora mängder data att det tar 
tid att reducera dem till tolkningsbar kvalitet. Som exem-
pel kan nämnas att de data som för närvarande samlas in 
– teleskopet har varit riktat mot en punkt i Enhörningens 
stjärnbild (se bilden på sidan 23) sedan mitten av oktober 
2007 och ska fortsätta att göra så tills mitten av mars 2008 
– kommer att levereras till forskarna först hösten 2008. 

Dessutom krävs ett stort program med markbundna 
observationer för att hjälpa till med tolkningen. När man 
observerar något som ser ut som en förmörkelse i en av 
de ljuskurvor som kommer från Corot, kan det alltså vara 
en planet, men det kan också vara något annat. Det första 
man måste utesluta är att det rör sig om ett falsklarm i 
form av en förmörkelsevariabel, det vill säga inte en planet 
utan en dubbelstjärna där man ser variationer i ljusstyr-
kan allteftersom stjärnorna förmörkar varandra. I många 
fall kan man se detta direkt från ljuskurvan. Om man till 
exempel ser en djup sekundäreklips måste denna ha åstad-
kommits av en annan stjärna eftersom en planet är för 
liten för att kunna inverka på ljuskurvan när den passerar 
bakom stjärnan. Men om geometrin är ogynnsam kan 
man få en s.k. grazing occultation när bara en del av en 

av stjärnorna förmörkas och det ser i ljuskurvan ut precis 
som en planet. I det fallet kan en bestämning av radialhas-
tighetskurvan avgöra massan (vi känner ju inklinationen) 
hos den förmörkande kroppen och om vi har med en 
stjärna att göra. För stora planeter kan man också bestäm-
ma massan på detta sätt. Vad gäller ljuskurvan så måste 
man också avgöra om det verkligen är målobjektet som va-
rierar. Corot-teleskopet har en ganska  oskarp avbildning 
för att man ska kunna medelvärdesbilda bort variationer 
i pixlarna i detektorn. Upp till fem stjärnor av varierande 
ljusstyrka kan potentiellt rymmas inom det som ser ut som 
en stjärna på detektorn. De stjärnorna bidrar i varierande 
del till den absoluta ljusstyrkan, men en 19 magnitudens 
stjärna som har en eklips på ca 2-3 procent skulle kunna se 
ut som om det är målobjektet som varierar med 0,02-0,03 
procent eller mindre. Man kan med markbaserad fotome-
tri avgöra vilket fall som gäller. I det första fallet är det en 
jupiterstor planet och i det andra fallet en jordliknande 
kropp så det är mycket viktigt att avgöra snabbt.

Det är lätt att se att ett långvarigt tolkningsarbete, tillsam-
mans med observationer från marken, kommer att vara 
nödvändigt innan man kan vaska fram signaturerna från 
jordlikande planeter. Men vi som arbetar med Corot har gott 
hopp. Finns planeterna därute kommer vi att hitta dem. 

 
maLcoLm friDLuND jobbar på Europeiska rymdorganet ESA som bland annat veten-
skaplig projektledare för corot.
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