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HIstorIsK astroNomI

av jonas Persson

e
tt Hertzsprung–Russell-diagram, HR-diagram, är en 
grafisk presentation av stjärnornas absoluta ljus-
styrkor eller luminositeter mot något mått på deras 
temperatur, spektraltyp eller färg. En stjärnas posi-
tion i diagrammet avslöjar i vilken utvecklingsfas den 

befinner sig.
Så står det om man slår upp det på Wikipedia.
HR-diagrammet utvecklades i början av 1900-talet 

oberoende av två personer: Ejnar Hertzsprung och Henry 
Norris Russell. För att detta skulle vara möjligt krävdes det 
en utveckling inom två områden av astronomin, förutom 

De avslöjade stjärnornas 
livshistorier
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varför är stjärnor olika ljusa och varför lyser de i olika färger? Det var två astronomer, en dansk och en amerikan, som kom 

på ett sätt att med papper och penna ge skillnaderna betydelse. Deras uppfinning, hertzsprung-russell-diagrammet, gjorde 

revolution inom astronomin. 

den tekniska utvecklingen: klassificeringen av stjärnor och en 
absolut bestämning av stjärnornas ljusstyrka eller magnitud.

Under 1800-talet hade många funderat på om det fanns 
något system bakom stjärnornas egenskaper, där stjärnor-
nas färg på något sätt indikerar dess ålder. Detta baserades 
på teorin att stjärnorna skapades heta och svalnade med 
tiden, på samma sätt som ett stycke upphettat järn. Här 
måste man komma ihåg att man inte visste vad som gör att 
stjärnorna lyser, utan man såg dem som glödande klot. 

plejaderna: stjärnhopen blev en nyckelspelare när hertzsprung och 
russell skulle tolka stjärnornas ljus på ett nytt sätt.
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Spektroskopin gör inträde

Med utvecklingen av spektroskopin fick man ett nytt red-
skap för att studera och därigenom klassificera stjärnorna. 
Genom att studera spektrallinjerna skapades ett system 
baserat på spektrallinjernas fördelning och inbördes 
förhållanden. Det första systemet utvecklades av Angelo 
Secchi (1860- och 1870-talet), som delade in stjärnorna i 
fem klasser (Klass I–V). Denna kom dock att ersättas av 
Draperkatalogens klassifiering (1890-talet) som använde 
bokstäver (A–Q). Det fanns ganska stora likheter mellan 
systemen, Secchis klass I motsvarade Draper A–D, där 
vätelinjer dominerar. Secchis klass II, visar natrium- och 
kalciumlinjer och motsvaras av Draper E–L. Det är grund-
ämnet väte som är basen för dessa klassificeringar, då det 
var dess spektrallinjer som användes som jämförelse. 

Det stora steget i utvecklingen kom när Antonia Maury 
och Annie Cannon ändrade klassificeringen och omplace-
rade Drapers klasser i en annan ord-
ning, OBAFGKM, och tog bort de öv-
riga bokstäverna. Denna klassificering 
med vissa smärre ändringar använder 
vi idag. Den kallas för Harvardklas-
sifikationen, och gjordes helt baserad 
på spektra. Först senare insåg man att 
denna följde en fallande temperatur-
skala. Med denna skala fick man den 
ena axeln i ett HR-diagram.

Andra axeln: ljusstyrka

Redan de gamla grekerna hade en indelning (i sex magni-
tuder) av stjärnorna efter hur starka de var, Ptolemaios 
skriver om denna i sitt storverk Almagest, men den är 
troligen ett arv från Hipparchos. Dock är detta den sken-
bara magnituden, hur starka stjärnorna uppfattades. Hur 
stark en stjärna ser ut att vara beror dels på hur mycket 
ljus som sänds ut, dels på avståndet till den. Det var först 
under 1800-talet, när mätningar av stjärnornas parallax 
möjliggjorde en avståndsbestämning, som man fick en 
möjlighet att bestämma hur ljusstarka stjärnorna var i 
jämförelse med solen. 

År 1852 visade Robert Grant att stjärnan Vega var 
3,5 gånger så ljusstark som solen. Till det använde han 
genom att använda Otto Struves parallaxmätning av 
avståndet till Vega och Wollastones jämförelse mellan 
Vegas och solens skenbara magnitud. Man fick med detta 
en bättre möjlighet att jämföra olika stjärnor genom att 
använda en absolut magnitud. 

Ejnar Hertzsprung

Men det skulle dröja flera år innan man på ett mer aktivt 
sätt började bestämma den absoluta magnituden, Grant 
var med andra ord tidigt ute med sin observation. Detta 
ger den andra axeln i ett HR-diagram.

Ejnar Hertzspung var utbildad kemiingenjör, med ett 

22 000 stjärnor observerade av rymdteleskopet hipparcos finns 
med i detta moderna hertzsprung-russell-diagram.  
lilla bilden: ett tidigt hr-diagram som russell presenterade på en 
astronomikonferens den 30 december 1913 visar både huvudserien, 
jättar och superjättar.

Bi
ld

: 
eF

te
r 

ri
Ch

ar
d 

pO
W

el
l,

 W
W

W
.a

tl
as

OF
th

eu
ni

Ve
rs

e.
CO

m
/h

r.
ht

m
l

Bi
ld

: 
m

ed
 B

en
äg

et
 t

il
ls

tÅ
nd

 a
V 

m
ar

ia
 m

it
Ch

el
l 

OB
se

rV
at

Or
y.

 u
r 

ru
ss

el
l,

 h
., 

pO
pu

la
r 

as
tr

On
Om

y,
 2

2,
 2

75
 (

Fi
gu

r 
1)

fering fullt ut. Det var genom detta som han i två artiklar 
1905 och1907, ”Zur Strahlung der Sterne” del 1 och 2 i den 
obskyra tidskriften Zeitschrift für Wissenschaftliche Photo-
graphie, Photophysik und Photochemie, ställde upp grun-
den för ett HR-diagram, men i tabellform. Misstaget att 
inte publicera i en astronomitidskrift sågs av många som 
ett ungdomligt misstag. Hertzsprung publicerade sitt första 
HR-diagram 1911 i Publikationen des Astro physikalischen 
Observatoriums zu Potsdam.

Röda jättar

Det Hertzsprung gjorde var att studera olika röda stjär-
nor, spektralklasserna G, K och M. Han observerade då 
att det var en stor skillnad i den absoluta magnituden 
mellan olika stjärnor, en mycket stor skillnad, så att 
stjärnorna var uppdelade i två grupper. Slutsatsen som 
Hertzsprung drog var att vissa röda stjärnor var mycket 
stora, jättar, och att de då de var relativt sällsynta måste 
utveckla sig fort. Det fanns ett samband mellan spektral-
klass och absolut magnitud.

 Även om Hertzsprung redan 1905 hade ställt upp en 
tabell, så var han inte först med att publicera ett diagram. 
Detta gjordes i juni 1910, då Hans Rosenberg från Göt-
tingen publicerade en artikel i Astronomische Nachrichten 
(vol 186, s. 71) om förhållandet mellan ljusstyrka och 
spektralklass för stjärnorna i Plejaderna, där det första HR-
diagrammet finns i tryckt form. Dock är det så att Rosen-
berg uppmanades till sina studer av Karl Schwarzschild, 
som haft Hertzsprung som gäst 1908 när hans idéer var väl 
utvecklade, något som tydligen inspirerat Schwarzschild.

Henry Norris Russell

Henry Norris Russell studerade fysik och astronomi vid 
Princeton och genomförde bland annat studier av paral-
laxen hos stjärnor. 1905 och 1906 publicerade han två 
artiklar med nya parallaxer och absoluta magnituder för 
tio stjärnor, men inga kommentarer utöver detta. I en 
artikel från 1910 med mer än 50 nya parallaxer finner 
vi en diskussion om ett samband mellan ljusstyrka och 
spekt rum. Han drog samma slutsatser som Hertzsprung 
gjort fem år tidigare, men med nya mer omfattande 
data. Russell ger ingen referens till Hertzsprung i arti-
keln eller i ett föredrag 1910, men nämner Hertzsprung 
i ett skrivet sammandrag. Detta beror på att Schwarz-
schild sommaren 1910 varit i USA och träffat Russell 
och berättat om Hertzsprungs resultat.

Men på samma sätt som Hertzsprung har inte Russell 
presenterat sina resultat i diagramform utan som tabeller. 
Russell presenterar sina resultat i diagramform 1913, vid 
ett möte på Royal Astronomical Society i London den 13 
juni – en märkesdag i astronomins historia – där han drar 
samma slutsatser som Hertzsprung gjort tidigare.
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intresse för astronomi. Just detta var avgörande i de studier som 
han med bland annat Hans Emil Lau gjorde vid Uraniaobserva-
toriet i Köpenhamn. Genom sin kemibakgrund kunde han mer 
än andra astronomer om fotokemi och kunde utnyttja fotogra-

maury
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HR-diagram

Efter Russells presentation kom denna typ av diagram att 
kallas Russelldiagram. Med mer data och bättre förståelse 
fick diagrammet en stor genomslagskraft inom astronomi-
samhället och var en viktig orsak till astrofysikens utveckling. 

Kanske var detta lite orättvist mot Hertzsprung, då det var 
han som ursprungligen och oberoende av Russell utvecklat 
diagrammet. Detta gjordes troligen redan 1908, men det 
dröjde till 1911 innan det publicerades, då Rosenberg redan 
hade hunnit före 1910, men med en tydlig inspiration från 
Hertzsprung. Det står dock klart att Hertzsprung och Russell 
gjorde sina upptäckter oberoende av varandra.

Det dröjde dock till 1933 innan Hertzsprung fick det 
erkännande han förtjänade. Vid ett möte i Göttingen 1933 
föreslog Bengt Strömgren att namnet skulle vara Hertz-
sprung–Russell-diagram. Efter detta blev denna beteck-
ning mer använd, speciellt sedan Chandrasekhar använt 
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ejnar hertz-
sprung.

henry norris 
russell.

den i sin bok Stellar Structure från 1939.
Konstruktionen av HR-diagram gjorde att astronomer-

na började spekulera om hur stjärnornas utveckling sker 
och hur detta avspeglades i diagrammet. Den vanligaste 
förklaringen var att stjärnorna startade som röda jättar för 
att sedan kollapsa till dvärgar, något som i diagrammet 
sker genom att stjärnan startar som röd jätte och sedan 
hamnar på huvudserier och följer den ner till de röda 
dvärgarna. Problemet med denna teori var att solens ålder 
då skulle röra sig om miljoner år och inte de miljarder som 
geologi och evolutionen var handfasta bevis för. 

Stjärnornas utveckling

HR-diagrammet inspirerade dock bland annat Arthur 
Eddington till att utveckla nya ideer om astrofysik, och 
han kunde  i sin bok The Internal Constitution of the Stars 
från 1926 (!) förklara hur stjärnornas utveckling passar 
med diagrammet. Det som är remarkabelt med detta är att 
han inte kände till hur energin frigjordes i stjärnorna;  det 
visades först av Hans Bethe på 1930-talet. Det Eddington 
gjorde var att han koncentrerade sig på termodynamiken i 
strålningstransporten, vilket gjorde att han kunde förutse 
att dvärgstjärnor på huvudserien befinner sig i ett närmast 
statiskt tillstånd under större delen av sin livstid. 

HR-diagrammet som fungerade som en inspirations-
källa förlorade sin roll gradvis under 1930- och 40-talen 
när förståelsen för vätefusion ökade och man fick en teori 
som förklarade utvecklingen från huvudserien till röda jät-
tar och vidare till vita dvärger. Studiet av HR-diagram blev 
inte längre drivkraften bakom den teoretiska utvecklingen, 
utan blev en möjlighet att presentera stjärnornas utveck-
ling på ett grafiskt sätt.

HR-diagrammen hade en avgörande roll i att leda astro-
nomer in på rätta tankar, och när nya framsteg gjordes var 
grundarbetet gjort. Det är troligt att vår förståelse av stjär-
norna och deras utveckling kommit utan HR-diagrammet, 
men då antagligen några år senare. 

På jättars axlar

Vi har här en mycket intressant historia som på ett tydligt 
sätt visar hur flera personer oberoende av varandra kan 
göra stora upptäcker. Det handlar många gånger om 
rena tillfälligheter. Men här står det klart att den tekniska 
utvecklingen och tidigare upptäckter gjort denna upptäckt 
oundviklig och hade inte Hertzspung och Russell gjort det 
hade någon annan gjort det. För Hertzspung hade histo-
rien sett annorlunda ut om han publicerat sin artikel i en 
astronomitidskrift i stället för i en tidskrift för fotografi 
och fotokemi. Men man får inte glömma att de gjorde sitt 
arbete baserat på det andra hade gjort. Liksom Newton ett 
par hundra år tidigare stod de ”på jättars axlar”. 

JoNaS perSSoN är biträdande professor i fysik vid Norges teknisk-naturvetenskapliga 
universitet i trondheim.


