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Stjärnevärldens livgivande

kretslopp
i färg och form

De moderna teleskopen har skänkt oss en astronomisk bildprakt utan like. Vi 
har på så sätt kunnat avbilda det väldiga kretslopp som ständigt pågår därute 
bland Vintergatans stjärnor, ibland mycket långsamt, ibland mycket hastigt. 
Egenartade färger och former trollas fram. Men detta kretslopp angår inte bara 
stjärnorna. Det gör det också möjligt för livet att uppstå. Detta har hänt på 
jorden, tack vare stjärnorna! Kan det hända på andra platser också?

av Björn Stenholm

Hästhuvudnebulosan

Barnard 68

NGC 3603

V
i har under senare år fått lära oss att hushålla 
med våra jordiska resurser. Vi har så små-
ningom insett att dessa inte är oändliga. Vi 
får därför försöka inordna vår konsumtion i 

kretslopp så att vi kan återanvända material och energi i så 
stor utsträckning som möjligt. På så sätt kan vi få det att 
räcka längre och möjligen också komma fler människor 
tillgodo. Men detta gäller inte bara här på jorden. Därute 
i universum pågår också kretslopp – i Vintergatan föds 
nya stjärnor av gammalt material och när de slutar sina 
liv återlämnas en del av detta till rymden igen. Detta 
material kan sedan ge upphov till nya stjärnor och krets-
loppet är igång.

Vad vi ser och inte ser
Den klara stjärnhimlen en mörk kväll är en anslående 
syn. Tusentals ljusprickar bildar mönster, av vilka vi lätt 
kan lära oss att känna igen en del. Tar vi en kikare till 
hjälp, en fältkikare räcker till att börja med, ser vi mång-
dubbelt flera. Vi vet nu att dessa ljusprickar är avlägsna 
solar, som i likhet med solen producerar energi i sitt 
inre genom kärnreaktioner, och denna energi lämnar 
så småningom stjärnans yta i form av ljus. När detta 
ljus når oss kan vi se dem. Stjärnorna är alltså inte bara 
tydliga manifestationer av materia därute i universum, de 
är också tecken på att energiutveckling ständigt pågår i 
dessa himlakroppar.

Men det finns också materia i universum som inte är 
så lätt att se som stjärnorna. Det är det som går under 
den gemensamma beteckningen interstellär materia,  alltså 

materia mellan stjärnorna. Undantagsvis kan vi även se 
sådan för blotta ögat. I stjärnbilden Orion kan vi se att 
en av de stjärnor som utgör Orions svärd ser suddig ut. 
Den omges av Orionnebulosan, som är ett stort område 
med såväl lysande som mörk materia. I ett teleskop kan 
detta bli en magnifik syn. I Orion hittar vi också med 
teleskopets hjälp Hästhuvudnebulosan, som är ett om-
råde med mörk materia som påpassligt nog avtecknar sig 
mot ett bakomliggande gasmoln som lyser med röd färg.

I närheten av Orion finner vi stjärnbilden Oxen. 
Där ligger den vackra samling av stjärnor som kallas 
Plejaderna. Det är vad man kallar en stjärnhop, ett antal 
stjärnor som fötts samtidigt på samma plats ur ett och 
samma moln av gas och stoft. Vissa av dessa stjärnor 
omges av slöjor från ett moln som råkar passera förbi.

I Oxen finns en annan intressant sak som det också 
krävs teleskop för att urskilja. Det är Krabbnebulosan,  
resultatet av en supernova, en exploderande stjärna. 
Denna explosion observerades av kinesiska astrono-
mer för nästan 1 000 år sedan, och idag kan vi se ett 
skal av gas som med hög hastighet avlägsnar sig från 
explosionsplatsen. Det som är kvar av stjärnan har fallit 
samman till en kropp av ytterligt stor täthet, en neutron-
stjärna.

I stjärnbilden Lyran kan vi med teleskopets hjälp 
finna den berömda Ringnebulosan, också det ett skal av 
gas som seglat iväg bort från en stjärna som en gång var 
ungefär som solen är idag. Detta fenomen kallas en plane-
tarisk nebulosa, och stjärnresten som finns kvar här kallar 
vi för en vit dvärgstjärna.
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Bilderna nedan och till höger visar två mani-
festationer av den mörka materian i Vinter-
gatan. Hästhuvudnebulosan i Orion nedan 
är ett mörkt stoftmoln som framstår mot den 
ljusa gasnebulosan i bakgrunden. Här kan 
nya stjärnor bildas.

Nya stjärnor har bildats! Stjärnhopen 
NGC 3603, i bildens mitt, har just fötts 
fram ur en nebulosa. Några slöjor av 
nebulosan som inte gick åt vid stjärn-
bildningen dröjer sig kvar. Denna nybil-
dade stjärnhop är känd för att innehålla 
många tunga och kraftigt lysande 
stjärnor. Området ligger ca 20 000 
ljusår bort i stjärnbilden Kölen på södra 
stjärnhimlen. Bildens utsträckning är ca 
20x20 ljusår.

Barnard 68 i bilden ovan är en s.k. globul, också 
ett mörkt ogenomskinligt stoftmoln. Först förefal-
ler området vara ett ”hål” i himlen, men det är en 
synvilla! Globulen skymmer istället bort ljuset från 
de bakomliggande stjärnorna.
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IC 418

NGC 3132

Hen 1357

NGC 7027

Allt detta är exempel på det kretslopp som äger rum 
i stjärnevärlden. Endast en del är synlig för blotta ögat. 
De stora teleskopen avslöjar emellertid detaljer som ögat 
inte kan se, och i takt med att allt större teleskop tagits 
i bruk under senare år, och dessutom inte minst genom 
teleskop i satellitbana utanför den störande jordatmosfä-
ren, har vår kunskap om rikedomen i kosmiska former 
och färger utökats på ett förbluffande sätt. Men låt oss 
för det första titta närmare på kretsloppet självt och hur 
det fungerar.

Det kosmiska kretsloppet i Vintergatan
Som redan nämnts kan en del av den interstellära mate-
rian (och hit förs all den materia som inte kan hänföras 
till stjärnor: gas-, stoft- och molekylmoln samt diffust 
utspridd vätgas) observeras i vanligt synligt ljus. Större 
delen av denna materia kan dock endast observeras i 
andra våglängdsområden än det synliga ljuset, i infrarött 
och i radioområdet. Undersökningar av Vintergatans 
beståndsdelar i dessa våglängdsområden under senare 
årtionden har därför gett oss en helt ny bild av vår kos-
miska omgivning. Sålunda är inte Orionnebulosan längre 
enbart ett lysande gas- och stoftmoln, den är dessutom 
omgiven av ett väldigt område av kall gas, ett s.k. jätte-
molekylmoln.

Man kan säga att det är just med de stora molekyl-
molnen som kretsloppet börjar. Dessa moln har väldiga 
dimensioner, och ett molns samlade massa kan uppgå till 
tiotusentals gånger solens massa. Dess kemiska samman-
sättning utgörs till allra största delen av väte i molekyl-
form. Dess temperatur är låg, endast några tiotal grader 
över absoluta nollpunkten.

Stjärnbildningen startar
Under dessa förutsättningar kan det hända att molnet på 
grund av den inneboende gravitationen långsamt börjar 
dra sig samman. Därigenom ändras följaktligen tätheten, 
vilket i sin tur gör att molnet bryts upp i mindre delar. 
Man säger att det fragmenteras, vilket sker om och om 
igen. Varje fragment fortsätter sedan på egen hand att 
dra sig samman, tätheten ökar alltmer och så småningom 
också temperaturen. Molnet fortsätter dra sig samman 
och får till slut formen av ett klot. Temperaturen i klo-
tets mitt stiger så småningom till miljontals grader. Vid 
så höga temperaturer kan kärnreaktioner starta i klotets 
mitt. Lätta väteatomer tvingas på grund av temperaturen 
att slå sig samman och bilda helium. När detta händer 
bildas dessutom stora mängder energi. Denna energi 
strålar så småningom ut genom gasklotets yta i form av 
ljus. Vi säger att en stjärna har fötts.

Men denna stjärna uppstod bara ur en del av ett stort 
moln. Men även de andra fragmenten har bildat stjärnor. 
Stjärnor bildas alltså i grupper, stjärnhopar. En sådan 
tämligen nybildad hop är Plejaderna som jag redan 
nämnt. En annan är NGC 3603 som ses på föregående 
sida. Stjärnorna i en stjärnhop är oftast löst bundna till 

varandra. Så småningom kommer stjärnorna i hopen att 
avlägsna sig från varandra och hopen att lösas upp. 

Det trygga livet som stjärna
Att skapa en stjärna så som just beskrivits är en lång-
sam process, det kan ta tiotals eller hundratals miljoner 
år. Men när stjärnan väl är född stundar i de flesta fall 
en lugn utveckling som kan vara i åtskilliga miljarder år. 
Solen är exempelvis nu 4,6 miljarder år gammal och för-
väntas lysa som den gör nu minst lika länge till.

En nyfödd stjärna består naturligtvis från kemisk 
synpunkt av samma material som det moln den har 
fötts ur, dvs. väsentligen av väte och till en del av helium 
med ett mindre tillskott av andra, tyngre grundämnen. I 
stjärnan sker sedan inte bara en sammanslagning av väte 
till helium, som förvisso är den viktigaste energialstrande 
processen, utan där sker även efter hand en uppbyggnad 
av allt tyngre grundämnen, till och med järn om stjärnan 
är tillräckligt tung. 

Men även övriga naturliga grundämnen, dvs. upp till 
och med uran, bildas i stjärnorna. Det sker genom att 
atomkärnor fångar in fria neutroner, framför allt under 
senare delen av en stjärnas liv. Gemensamt för dessa 
processer är emellertid att de kräver energi. Det finns 
det emellertid gott om i form av kraftiga neutronflöden 
i stjärnans inre delar. Summan av stjärnornas ”aktiva liv” 
blir således att de under mycket lång tid strålar ut energi i 
den omgivande rymden, samtidigt som det sker en avse-
värd förändring av deras kemiska sammansättning. De 
nybildade grundämnena stannar dock kvar inuti stjärnan, 
och omgivningen märker inte så mycket av detta ännu …

Stjärnor vid livets slut
Men inte ens stjärnorna kan leva i evighet. Så små-
ningom kommer mängden av de ämnen som utgör 
bränsle i kärnprocesserna att sjunka till sådana nivåer 
att dessa inte längre kan fortgå. Vad som sedan händer 
kan, inte oväntat, ske på några olika sätt. Lätta stjärnor, 
som solen och däromkring, kommer mot slutet av sin 
existens att växa till en storlek motsvarande hundratals 
gånger solens nuvarande utsträckning; de blir vad man 
kallar jättestjärnor. Dessa jättestjärnor kan bli instabila, 
börja pulsera, dvs. växa och dra ihop sig om vartan-
nat, och vid sådana pulsationer kan de yttre delarna av 
gashöljet ge sig iväg bort från stjärnan, och detta kan 
ske upprepade gånger. På så sätt uppstår en planetarisk 
nebulosa, ett gasskal som i maklig takt (några tiotal kilo-
meter per sekund eller så) lämnar en stjärnkärna. Detta 
gasskal kommer sedan att växa alltmer tills det löses upp 
och inte längre kan ses. Gasen blandas med den övriga 
interstellära materian.

Stjärnor som är mycket tyngre än solen går ett våld-
sammare öde till mötes. De kommer att explodera som 
supernovor och bildligt talat sprängas inifrån och ut. 
En sådan stjärna blir vid explosionsögonblicket mycket 
ljus, nästan som en hel galax. Ligger den tillräckligt nära 

Fyra planetariska nebulo-
sor där den sfäriska formen 
dominerar. Man tänker sig i 
idealfallet att vi har en pulse-
rande stjärna, där det yttre 
gaslagret vid en pulsation 
plötsligt överskrider stjärnans 
flykthastighet och därvid 
lämnar stjärnan. Då får vi ett 
helt sfäriskt gasskal som rör 
sig bort från stjärnan med 
hastigheter på några tiotal 
kilometer per sekund.

Men de ideala fallen ser 
man sällan. Även om den 
sfäriska formen överväger 
i dessa fall är avvikelserna 
ändå ofta stora. Flera skal, 
med eller utan olika tillplatt-
ning förekommer, liksom 
stråk av materia. Verklighe-
ten tenderar som så ofta att 
bli mer komplicerad än en 
skenbart enkel teori är.
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MyCn 18

Menzel 3IC 4406

M 2-9

oss kan den till och med ses i dagsljus. Materia kastas då 
ut i rymden med hög hastighet, tusentals kilometer per 
sekund, och detta skeende kan följas av observerande 
astronomer och det resulterande gasskalets expansion kan 
mätas med god noggrannhet. Även i detta fall kommer 
det expanderande gasskalet att lösas upp och dess 
beståndsdelar förenar sig med övrig interstellär materia.

Kretsloppet sluts – nya stjärnor uppstår
Trots att större delen av den materia som omvandlats 
från väte och helium till tyngre grundämnen samlas i 
de centrala delarna av stjärnan sker ändå en viss succes-
siv omblandning av stjärngasen. Detta innebär att även 
tyngre grundämnen kommer att nå stjärnans yta och vid 
tillfälle kastas ut i rymden. Vid en supernovaexplosion är 
detta självklart, även inre delar av stjärnan deltar i explo-
sionen och material därifrån kastas ut.

Detta kommer då att innebära att det stjärnmaterial 
som återförs till den interstellära rymden nu är berikat 
med tyngre grundämnen. En annan sammansättning än 
den ursprungliga, alltså. Nu kan man tänka sig att denna 
berikade gas (efter några astronomiska tidsrymder) åter 
bringas att koncentreras, kanske på grund av chockvågor 
från supernovaexplosioner i närheten eller av andra skäl, 
och en sammandragning kan börja på nytt. Så uppstår 
en andra stjärngeneration. De stjärnor som då upp-
står skiljer sig något från den föregående generationen 
beträffande den kemiska sammansättningen. Men likväl, 
kretsloppet är slutet och utvecklingen kan fortgå.

För varje varv som kretsloppet på så sätt gör föränd-
ras den kemiska sammansättningen hos den kommande 
stjärngenerationen så tillvida att tyngre grundämnen 
kommer att uppta allt större andel av råmaterialet.

Sällsamma skepnader – naturens egen skaparkraft
Låt oss för ett ögonblick stanna upp och betrakta några 
av de företeelser som det kosmiska kretsloppet kan ge 
upphov till.

Inledningsvis är det de mörka nebulosakomplexen 
som tilldrar sig vårt intresse. På sidan 7 ser vi några av 
kretsloppets tidiga stadier. Två bilder av den mörka 
materian ses, denna mörka materia som är så flitigt före-
kommande i Vintergatan men som bara kan ses under 
speciella förutsättningar.

I stjärnbilden Orion ligger ett mycket stort nebulosa-
komplex, som i själva verket är lika stort som stjärn-
bilden själv som vi är vana vid att se den. Men allra 
största delen av detta består av molekyler och kan endast 
observeras i radiostrålning. Några delar av komplexet är 
dock synligt i vanligt ljus, t.ex. det vi kallar Orionnebu-
losan och som ligger i Orions svärd. Därtill kommer ett 
annat synligt område, kallat IC 434, som ligger närmare 
Orions bälte. Projicerat mot detta ljusa, rödlysande 
område finner vi, som redan nämnts, Hästhuvudnebu-
losan, känd för sitt karakteristiska utseende. Avståndet 
dit är ungefär 1 400 ljusår. Det mörka området är under 
snabb förvandling, vi kan tänka oss att en stjärnhop så 
småningom kommer att födas fram ur detta till synes 
ogenomträngliga moln.

Detsamma gäller för Barnard 68, som är vad man 
kallar en globul, ett mörkt stoftmoln som effektivt skym-
mer bort de bakomliggande stjärnornas ljus. Inga stjär-
nor ses heller i förgrunden, vilket borde tyda på att detta 
moln är relativt nära oss. Vi kan förutsätta att detta moln 
långsamt drar sig samman för att också så småningom 
framföda en eller flera stjärnhopar. Tidsskalan är dock 
flera tiotal miljoner år; mycket sker sakta i stjärnevärlden.

Ett av återstående problem som finns att lösa när 
det gäller stjärnbildning är just hur ett sådant här moln 
börjar dra sig samman. När sammandragningen väl har 
börjat kan vi förstå hur den kommer att framskrida. 
Men varför börjar ett moln överhuvudtaget att dra sig 
samman? Tätheten anses nämligen vara för låg för att 
detta ska ske spontant …

I bilden på stjärnhopen NGC 3603 och dess omgiv-
ning ser vi dock resultatet av sådan händelse. En stjärn-
hop har uppstått ur en nebulosa, av vilka några stråk 
som inte gick åt till stjärnbildningen fortfarande kan ses. 
De kommer kanske med tiden att blåsa bort på grund 
av den kraftiga strålningen från de nybildade stjärnorna, 
som i just det här fallet är ovanligt tunga och därmed 
starkt lysande. Tunga stjärnor lever endast kort tid, 
kanske bara några miljontals år, deras energiproduktion 
är så effektiv att bränsleförrådet snabbt töms ut.

De planetariska nebulosorna – formernas mångfald
Lätta stjärnor som solen lever länge. Här räknas livsti-
den i miljarder år eller hundratals miljarder om stjärnan 
är tillräckligt lätt. Gemensamt för dessa stjärnor är att 
de mot slutet av sina liv ökar kraftigt i storlek, de blir 
jättestjärnor. Tätheten sjunker därmed kraftigt i de yttre 
delarna. En sådan stjärna kan då bli instabil och börja 
pulsera. Exempel på detta är de s.k. Mirastjärnorna som 
är långperiodiska, variabla stjärnor. Man anser numera 
att dessa stjärnor utgör ett förstadium till de planetariska 
nebulosorna. En planetarisk nebulosa är ett skal av gas 
som ”seglar bort” från en åldrande stjärna. 

På detta uppslag ses fyra 
planetariska nebulosor 
som alla starkt avviker från 
den ”idealiska” klotformen. 
De är snarare utdragna åt 
ett håll men är ändå någor-
lunda symmetriska kring 
en axel. Trots att M 2-9 
och MyCn 18 vid en första 
anblick förefaller helt olika 
kan de vara snarlika, men 
sedda ur olika synvinklar; 
M 2-9 rakt från sidan och 
MyCn 18 snett uppifrån.
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Krabbnebulosan (Messier 1)

I det idealiska fallet blir det ett expanderande sfäriskt 
skal av gas som ger sig av med ett hastighet på några 
tiotal kilometer ser sekund från en stjärna som i sin tur 
kommer att dra ihop sig till en vit dvärgstjärna av avsevärd 
täthet.

Några exempel på någorlunda sfäriskt symmetriska 
planetariska nebulosor ses på sidan 9. Överst ses NGC 
3132, som starkt påminner om den välkända Ringne-
bulosan som nämndes tidigare. Den kallas också Södra 
Ringnebulosan, eftersom den är belägen i den sydliga 
stjärnbilden Luftpumpen. I centrum av gasringen syns 
två stjärnor, det är den 
svaga av de två som är 
nebulosans upphovs-
stjärna (den andra är en 
förgrundsstjärna). Denna 
stjärna är nu extremt het 
och på väg att bli en vit 
dvärg. Dess ultravioletta ljus får nebulosaskalet att lysa. 
Nebulosans diameter är cirka ett halvt ljusår och den är 
belägen på avståndet 2 000 ljusår. 

Även  IC 418 befinner sig på 2 000 ljusårs avstånd i 
stjärnbilden Haren. Den har en struktur som påminner 
om en slipad ädelsten. Ursprunget till denna egendom-
liga struktur är ännu okänt. Centralstjärnan, nebulosans 
upphov, är klar och ljus.

Den planetariska nebulosan Henize 1357 kallas 
ibland den yngsta kända, även om ett sådant påstående 
är ytterst svårt att bevisa. Den ligger på avståndet 18 000 
ljusår i stjärnbilden Altaret på södra stjärnhimlen. I 
stjärnbilden Svanen, välkänd konstellation på norra 
stjärnhimlen,  finner vi NGC 7027. Vi kan här föreställa 
oss att nebulosan består av flera skal som kan ha kastats 
ut vid olika tidpunkter.

De ”icke-idealiska” planetariska nebulosorna
På sidorna 10–11 finns fyra planetariska nebulosor 
återgivna som starkt avviker från den idealiska ”sfäriska 
gasskalsmodellen”. Tre av dem har dock en sak gemen-
samt, de tycks vara symmetriska kring en axel. Materian 
tycks utkastad i två motstående riktningar, nebulosorna 
är bipolära. 

I stjärnbilden Ormbäraren finner vi M 2–9 på 
avståndet 2 100 ljusår. Den är extremt symmetrisk, de 
båda halvorna kring centralstjärnan (som är dubbel) är 
varandras spegelbilder. Det kan hända att det är just 
dubbelheten hos centralstjärnan som ger upphov till 
den bipolära strukturen. Den ena stjärnans gravitation 
hjälper till att kasta ut svagt bunden gas från den andra 
stjärnan, och gasen fortsätter sedan bort från de båda 
stjärnorna. Nebulosans utseende skulle då vara en reflex-
ion av dubbelstjärnans banplan i någon mening.

Den egendomliga MyCn 18 eller Timglasnebulo-
san, som den har kommit att kallas, är antagligen en 
liknande struktur. Skillnaden är bara att vi ser den från 
en annan vinkel än M 2–9, som tycks ses ”från sidan”. 

När det gäller Timglasnebulosan så finner vi där ”mate-
riaringar”, vilket tyder på att massutkastningen från 
centralstjärnan varit olika intensiv vid olika tidpunkter. 
Timglasnebulosan hittar vi i stjärnbilden Flugan långt 
nere på södra stjärnhimlen.

Man har också framfört möjligheten att magnetfält är 
orsaken till den bipolära strukturen hos dessa nebulosor. 
Det gäller inte minst Menzel 3, som fått smeknam-
net Myran, på grund av sitt insektsliknande utseende. 
Den befinner sig i stjärnbilden Vinkelhaken på södra 
stjärnhimlen. Även här är dock den bipolära symmetrin 

påfallande. När det gäller 
IC 4406, i stjärnbilden 
Vargen på södra stjärn-
himlen, är det dock inte 
säkert att den är bipolär. 
Det kan vara så att vi ser 
en gasring (en torus) från 

kanten, dvs. som om vi såge Ringnebulosan från kanten.

Tunga stjärnor blir supernovor
Stjärnor som är mer än ungefär åtta gånger så tunga 
som solen (denna massgräns är osäker och omstridd) 
kommer inte att sluta som vita dvärgstjärnor med utkas-
tade gasskal kring sig. De kommer att explodera som 
supernovor, varvid större delen, kanske allt, av stjärnmate-
rialet kastas ut i rymden. Hastigheten på detta utkastade  
material blir hög, tusentals kilometer per sekund. I bästa 
fall återstår en stjärnrest i explosionens centrum, det är 
en s.k. neutronstjärna (en kropp med ytterligt stor täthet), 
eller ett svart hål, en exotisk kropp där tätheten blivit 
oändligt stor och med besynnerliga egenskaper som 
följd.

En välkänd sådan supernovarest är Krabbnebulosan 
i stjärnbilden Oxen, bild på nästa sida. Vi ser verkli-
gen våldsamheten i explosionen, som observerades 
och nedtecknades av kinesiska astronomer år 1054. I 
knappa 1 000 år har alltså detta gasskal utvidgat sig med 
en hastighet omkring 1 000 km/s. I centrum finns en 
neutronstjärna som roterar synnerligen snabbt, 30 varv 
per sekund, och kan observeras av oss som en pulsar, en 
snabbt roterande neutronstjärna. 

Stjärnresterna lämnar kretsloppet
De kroppar med mycket hög täthet som uppkommer av 
det stjärnmaterial som inte kastas ut i rymden kommer 
att lämna kretsloppet. Materialet i dessa knyts upp i 
dem för oerhörda tidsrymder och det kommer inte att 
kunna användas till att tillverka nya stjärnor av. I runda 
tal är det dock ”bara” ungefär hälften eller mindre av 
en stjärnas ursprungliga massa som försvinner i de 
icke återvinningsbara himlakroppar som vita dvärgar, 
neutronstjärnor och svarta hål utgör. Men detta och 
dessa kroppars egenskaper är naturligtvis en helt annan 
historia …

 Detta innebär alltså också att för varje varv som 

kretsloppet gör i Vintergatan, nebulosor blir stjärnor 
som kastar ut nebulosor som blir nya stjärnor och så 
vidare, så minskar mängden av det material som kan 
bilda nya stjärnor. Det betyder att så småningom når vår 
galax dithän att nybildning av stjärnor upphör. Vad som 
då kommer att hända är att de stjärnor som fortfarande 
lyser kommer att fortsätta med det tills deras liv släcks 
ett efter ett. Så smångom har den sista stjärnan slutat 
lysa och Vintergatan blir, i likhet med andra galaxer, en 
mörk, osynlig struktur som seglar vidare i universum. 
Men detta är naturligtvis också en annan historia …

Material för livets uppkomst
Men den gas som kastas ut i rymden mellan stjärnorna 
kan återvinnas för att bilda ny stjärngenerationer. Den är 
då berikad med tyngre grundämnen och för varje varv 
som kretsloppet gör ökar mängden tunga grundämnen. 

Dessa grundämnen som bildas i stjärnorna av  
ursprungligt väte och helium, det gäller alltså alla de 

andra 90 grundämnena som finns i naturen, är i många 
fall nödvändiga för livets uppkomst. Det innebär alltså 
att jorden naturligtvis består till större delen av material 
som tillverkats inuti stjärnor. Och det gäller naturligtvis 
också det som finns på jorden inklusive de livsformer 
som finns där.

Det betyder i klartext att vi människor också består av 
material som en gång funnits och blivit till inuti stjärnor. 
I så måtto är vi själva stjärnor! Man kan på så sätt säga 
att själva livets existens, även om vi ännu inte vet hur 
det har uppkommit eller om det finns på andra platser i 
Vintergatan, beror på att det finns stjärnor. Utan stjärnor 
inget liv. Vi är direkt länkade till stjärnevärlden.

Vi kan ha detta i åtanke när vi står och betraktar, med 
eller utan teleskop, den anslående syn som den klara 
natthimlen utgör. Stjärnor, nebulosor, galaxer och de 
kretslopp som där pågår. På så sätt kan vi i viss mån 
återgälda vår tacksamhet mot naturen för att även vi får 
delta i det kosmiska kretsloppet.                                   ♦

”Utan stjärnor inget liv. Vi 
är direkt länkade till 

stjärnevärlden.
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