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Ulf R. Johansson om
 Patrick Moore 

Om det stämmer att varje amatörastronom är en 
missionär och löpsedel för sin vetenskap, så 
undrar jag: Finns det nån större missionär inom 

vårt gebit än engelsmannen Patrick Moore?
Patrick Moore har inte bara skrivit mängder av 

böcker, säkert en sexti-sjuttio stycken, som inspirerat  
ett antal generationer att närma sig  
den celesta världen. Framför allt har 
han genom sitt tv-program på BBC, 
The Sky at Night, nått ut till den stora  
publiken, och detta program är i likhet 
med sin skapare ett svårslaget astrono-
miskt fenomen. Programmet har löpt en 
gång i månaden sedan starten 1957 och 
nästa år kan således ”The Auntie” (ung. 
Tanten, kärleksfull beskrivning på BBC) 
femtiårsjubilera med sin egen stjärna 
framför kameran. Det är världsrekord 
för ett och samma tv-program med en 
och samma programledare (såpafolket 
kan slänga sig i väggen!) – en ynka gång 
har Patrick Moore svikit som ankare; 
inte ens vårens uppmärksammade pace- 
makeroperation fick sätta några käppar i hjulet.

I dag är Patrick Moore 83 år gammal, han har adlats 
av drottning Elizabeth för sina folkbildande insatser 
och han har således rätt att kalla sig sir Patrick när och 
om han vill. Folkdjupets omdöme, ”The people’s ast-
ronomer”, smäller minst lika högt. 600 tv-program bär 
respekt med sig, och alla undrar vilken hemligheten 
är bakom den halvsekelgamla tv-succén: Själv brukar 
Patrick Moore säga att det beror på tre saker:

– att The Sky at Night är okontroversiellt; ingen har blivit 
förbannad, någon anmälan till britternas motsvarighet 
till vår granskningsnämnd har aldrig förekommit;
– att programmet är billigt att göra;
– att programmet sänds sent på kvällarna.

En ansenlig mängd gäster har infunnit sig genom 
åren. Inte minst proffsastronomer i framkanten av  
forskningen känner sig hemma i en lugn och avstressad 
studioatmosfär, där Patrick Moore aldrig ställer några 
kryptiska eller elaka frågor. Den verserade tonen domi-
nerar. Programmet, med en tonslinga ur Sibelius’ Pelléas 

et Melisande som signaturmelodi, har 
naturligtvis gått igenom den ena drama-
tiska tekniska nyordningen och uppgra-
deringen efter den andra – trots Patrick 
Moores erkända teknikfientlighet. (Han 
skriver fortfarande på en skrivmaskin 
m/Woodstock – årgång 1908!) I dag 
slipper Patrick Moore svälja flugor i 
direktsändning, och han slipper defini-
tivt vara med om att klåfingriga tv-pro-
ducenter mitt under en solförmörkelses 
spännande totalitet klipper över för 
att i stället visa idisslande kossor i dag-
mörkret. Detta hände vid direktsänd-
ningen från en jugoslavisk bergstopp 
1961. 

I dag är The Sky at Night en liten industri, det måste 
erkännas. I början kom en årsbok byggd på program-
met, och i fjor sjösattes dessutom en glassig månads-

tidning med senaste programmet bifogat som cd-rom. 
Jag ser denna satsning som ganska lyckad; Sky & Tele
scope har fått en värdig konkurrent i gamla världen. Det 
är klart att många av oss har inspirerats av Patrick Moore 
även på våra skandinaviska breddgrader; några av oss har 
samarbetat med honom från och till, och innan det är 
för sent tycker jag att SVT med Kunskapskanalen, TV4 
och andra ”kanaljer” ska göra studiebesök i Farthings, 
Sussex, för att lära hur ett anspråkslöst men angeläget 
astronomiprogram kan läggas upp.                               ♦


