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Detta är Populär Astronomis bidrag till det internationella fysikåret 2005, som 
hugfäster hundraårsminnet av Einsteins annus mirabilis, när 26-åringen 
publicerade tre artiklar om olika delar av den teoretiska fysiken som var och 
en innebar ett revolutionerande nytänkande.

av Rickard Jonsson (text och bild)
Newton och Einstein
Det fi nns två väl etablerade teorier 
för gravitation, Newtons teori från 
slutet av 1600-talet och Einsteins 
teori från början av 1900-talet. I 
Newtons teori är det en gravita-
tionskraft riktad mot jorden som 
är förklaringen till att ett äpple som 
kastas ut från jorden faller tillbaka 
igen. 

I Einsteins teori fi nns det däremot 
ingen gravitationskraft. Istället för-
klaras äpplets rörelse med en lag som 
säger att: 

    Äpplets rörelse motsvaras av   
    en rät linje i en krökt rumtid.

Men vad betyder egentligen detta?
För att förklara detta kommer vi här att 

använda en speciell metod som visserligen 
inte exakt beskriver Einsteins teori – men som 

ändå ger precis samma förutsägelser som den 
fullständiga teorin. Innan vi går in på begreppet 

krökt rumtid skall vi dock försöka förklara vad en 

Att förutsäga rörelsen hos ivägkastade äpplen
Antag nu att vi vill förutsäga rörelsen hos två äpplen 
som vi samtidigt kastar, men med olika hastighet, längs 
med staven från dess vänstra ända. Enligt Einsteins teori 
skall den påföljande rörelsen motsvaras av räta linjer i 
rumtiden.

Om vi känner utgångshastigheten för äpplena så 

Från de uppdragna linjerna kan vi läsa av äpplenas 
positioner vid olika tidpunkter. Vi ser att Einsteins teori 
förutsäger att äpplena kommer att färdas längs med 
staven med konstant hastighet (utan att stanna) efter att 
de kastats iväg.

18    populär ASTRONOMI · MARS 2005

Detta är Populär Astronomis bidrag till det internationella fysikåret 2005, som 
hugfäster hundraårsminnet av Einsteins 
publicerade tre artiklar om olika delar av den teoretiska fysiken som var och 
en innebar ett revolutionerande nytänkande.

Newton och Einstein
Det fi nns två väl etablerade teorier 
för gravitation, Newtons teori från 

I Einsteins teori fi nns det däremot 
ingen gravitationskraft. Istället för-
klaras äpplets rörelse med en lag som 
säger att: 

        Äpplets rörelse motsvaras av  
    en rät linje i en krökt rumtid.

Men vad betyder egentligen detta?
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ändå ger precis samma förutsägelser som den 
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platt rumtid är.

Einsteins gravitation
och den krökta rumtiden

Om krafter och äppelknuffning i rymden
I Einsteins teori gäller att när en kraft verkar på ett 
föremål så kröks föremålets rumtidslinje.

Medan mannen knuffar på äpplet kröks äpplets 
rumtidslinje. Ju större kraften är desto större blir 
krökningen av rumtidslinjen. En ritbil som följer 
rumtidslinjen måste här svänga. Så snart kraften 

slutar att påverka äpplet blir rumtidslinjen rak 
igen. Lagen om krafter och krökta rumtids-

linjer gäller även när rumtidsytan är krökt, 
som vi senare skall se. Notera att 

tiden räknas uppåt i
 bilderna ovan.

Medan mannen knuffar på äpplet kröks äpplets 
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Tom rymd – platt rumtid
Tänk dig att vi placerar en stav ute i tomma rymden – där 
ingen gravitation märks av. Längs med staven rör sig två 
klot. 

I Einsteins teori har man här en så kallad platt rumtid, 
vilken vi kan illustrera med en platt skiva där tiden 
räknas uppåt.

   Tid

På skivan kan vi illustrera alla händelser som sker längs 
med staven. Ett exempel på en händelse är att det gula 
klotet passerar en viss positionsmarkering på staven. 
Ju senare en händelse sker, desto längre upp på skivan 
markerar vi den. Ju längre till höger händelsen sker desto 
längre till höger på skivan markerar vi den.

Rörelsen hos de båda kloten illustreras med så kallade 
rumtidslinjer på den plana ytan. Ju snabbare rörelsen är 
desto mer lutad blir rumtidslinjen. Den gula linjen mot-
svarar rörelse åt höger längs med staven. Den lila linjen 
motsvarar en svängningsrörelse fram och tillbaka längs 
med staven.

Startriktningar för ritbilen
motsvarande äpplenas 
starthastigheter.

känner vi riktningen (lutningen) för äpplenas rumtidslinjer precis 
efter att de kastats iväg. Sedan behöver 

vi bara skapa raka linjer i dessa rikt-
ningar för att förutsäga äpplenas fort-

satta rörelse. Raka linjer skulle vi här 
kunna skapa enkelt med en linjal – men 
istället kommer vi att använda oss av en liten 
trehjulig bil utrustad med en penna för att skapa 
de raka linjerna. Denna metod fungerar nämligen 
även när ytan är krökt, vilket vi senare skall utnyttja.
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Antag att vi har lyckats borra ett 
hål rakt igenom jorden. Mitt i 
detta hål placerar 
vi vår stav.

I Einsteins teori kröker 
jordens massa rumtiden, 
vilken här illustreras med 

På den krökta ytan 
kan vi illustrera rö-
relse längs med 
staven precis som 
tidigare med hjälp 
av rumtidslinjer.

en buktig yta. Tiden 
räknas runt om ytan.

Rumtidsytan 
övergår mjukt 
till cylindrar 
i dess ändar. 
Men cylindrar 
är faktiskt 
platta i bemär-
kelsen att vi 

kan rulla upp en cylinder till en plan 
yta. Då vi är långt ifrån jordmassans 
krökande inverkan har vi alltså en platt 
rumtid, precis som i förra uppslaget.

Här illustrerar vi de (av teorin) förutsagda äppel-
positionerna vid efterföljande tidpunkter. Vi note-
rar att det röda äpplet, vilket hade en relativt låg 
starthastighet, inte lyckas ta sig utanför jorden, 
utan faller tillbaka mot jordens mitt igen. Det 
gröna äpplet lyckades dock ta sig utanför jorden 
och kommer aldrig åter.

I Einsteins teori är det rumtidens geometri, tillsammans 
med lagen om raka linjer (vilka här skapas med hjälp av 
ritbilen) som bestämmer rörelsen hos ivägkastade äpplen. 
Notera att det inte fi nns någonting som drar tillbaka det 
röda äpplet mot jorden, Den röda linjen som motsvarar äpp-
lets rörelse är alldeles rak.

Ritbilen vänder och 
kommer tillbaka. 
Men den svänger 
aldrig. Framhjulet är 
hela tiden rakställt 
och bilen rullar precis 
rakt fram på ytan. Men 

Tid 

Tid

I denna visualisering går det precis hundra minuter 
på ett varv runt rumtiden. Egentligen skall inte ytan 
sluta sig efter ett varv, utan man skall komma till ett 
nytt lager – som på en pappersrulle.

I denna visualisering går det precis hundra minuter 
på ett varv runt rumtiden. Egentligen skall inte ytan 
sluta sig efter ett varv, utan man skall komma till ett 

Denna blå linje mot-

svarar jordens mitt.
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ytans form gör att den 
ändå kommer tillbaka!

Från de uppdragna linjerna kan vi 
lätt läsa av äpplenas förutspådda 
positioner längs staven, t.ex. som 
här efter 20 minuter.

Antag att vi vill förutsäga rörelsen hos två äpplen 
som vi kastar från jordens mitt med hastigheterna 6 
km/s och 18 km/s.

Liksom tidigare föreskriver Einsteins 
teori att rörelsen, så snart äpplena 
släppts iväg, skall motsvaras av raka 
linjer i rumtiden.

Vi skapar de raka linjerna med hjälp av ritbilen, 
vilken ges startriktningar motsvarande de båda 
starthastigheterna. Den gröna startriktningen är mer 
lutad – svarande mot en högre hastighet.
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RICKARD JONSSON är doktorand i astronomi vid Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg.

– För mig blev det ett havererat projekt. Först starkt lockande. 
Sedan omöjligt, till och med obehagligt.

Det är Ann Jäderlund som säger så här i sitt 
bidrag till en lyrikkväll på Observatoriemuseet i 
Stockholm. Man samlades och läste dikter som 

skickades ut i rymden på frekvensen 432,003 MHz i 
riktning mot stjärnbilden Lyran, som just då, den 16 
november 2004 kl. 21, befann sig ungefär 45 grader över 
Stockholms horisont. De medverkande poeterna hade 
alla något att säga till kosmos och Ann Jäderlund redovi-
sade sitt haveri. Det kan jag förstå och sympatisera med. 
Poeter balanserar ständigt på gränsen till det omöjliga, 
det är deras uppgift, och rymden är ju starkt lockande. 
För att vid närmare begrundan bli alltmer omöjlig. 
Kanske obehaglig, ja, det är troligt. Det är så mycket 
Avstånd, Galaxer, Nebulosor. Och det fi nns massor av 
Just Ingenting. Samtidigt är det fullt av Något.

Poeter tar sina ord och kastar ut dem och ser dem för-
svinna. Och hur går det sedan? Orden klamrar sig fast på 
de där megahertzen, och rymden kan ta emot hur många 
ord som helst utan att bli överlastad, den är så härligt 
genomskinlig. Man kan tänka sig varianter: Dikterna 
skrivs på stenar som släpps i havet och man står där och 
ser dem försvinna i djupet.  

Att samlas kring lyrik och rikta blicken mot rymden 
den där novemberkvällen var nog fi nt. Synd att jag inte 
var där. Men dikterna fi nns publicerade i Lyrikvännen 
nr 6, 2004.

Kosmos har fl era viktiga uppgifter för oss män-
niskor, och en av de viktigaste är förstås att hålla 
sig ofattbart stort. Det ofattbara tappas lätt bort 

när det inte går att haka fast det vid något som går att 
begripa, och därför är det bra att få veta att på våren 
2030 har dikterna nått Vega i Lyran. Det är ett årtal som 
kommer att fi nnas i verkligheten, i  almanackor som folk 
skaffar sig vid jultid 2029.

”Tänk, nu är det ett nytt år igen,” säger de till varand ra 
vid tolvslaget på nyårsafton. ”Tjugotalet är till ända och 
de där dikterna som de skickade iväg år fyra på hösten, 
minns du? De är snart framme vid Vega.”

Sen pratar de om något annat, kanske årets lista på 
de viktigaste vetenskapliga upptäckterna som de 
just läst om i månadstidningen Popast. (Den hette 

tidigare Populär astronomi men bytte till ett kortare namn 
när upplagan sköt i höjden och kravet på tätare utgiv-
ning måste tillgodoses.) Intressant nog görs här också en 
tillbakablick på året 2004. Då var det vatten på Mars som 
sattes högst på listan av tidskriften Science, som hade gott 
rykte för omdöme och sans. Det var äntligen inte bara 
sant utan absolut sant att det fi nns vatten att hämta där 
borta.

”Och nu”, skriver Popast, ”så har vi äntligen skopat 
hem lite fuktigt Marsgrus, det var verkligen på tiden!”

Det är lätt att bli otålig när det gäller Mars. Så mycket 
förväntan har investerats i den planeten under så lång 
tid.

På mer undanskymd plats i tidningen hittar man en 
intervju med en rynkig, åldrande astronom som 
får den obligatoriska frågan vad som gjort störst 

intryck på henne under många år i Uranias tjänst. Hon 
svarar att det är att ha fått se månens baksida. På bild 
alltså, för någon rymdresa har hon aldrig kommit iväg 
på. Helst håller hon sig stilla och tittar ut på himlen från 
balkongen. 

Intervjuaren tycker månen ligger för nära för att vara 
riktigt intressant och vill hellre tala om de stora framste-
gen inom kosmologin. Men den gamla astronomen ler 
outgrundligt och säger att det fi nns fortfarande massor 
av Just Ingenting. Samtidigt är det fullt av Något.

Anita Sundman  om
Just Ingenting och Något

ANITA SUNDMAN debuterar härmed som kåsör i Populär 
Astronomi. Hon kommer att medverka i vartannat nummer. 
Hon är fi losofi e doktor i astronomi och lek tor vid Stock-
holms universitet och författare till fl era böcker i astrono-
miska ämnen.

Om krafter och att släppa äpplen
Precis som när rumtiden var platt gäller lagen om raka 
respektive krökta linjer. Om en kraft verkar på ett före-
mål så kröks dess rumtidslinje – fi nns det ingen kraft blir 
linjen rak. För att illustrera dessa lagar ytterligare stude-
rar vi ett äpple som först hålls i vila utanför jorden och 
därefter släpps. I Newtons teori för gravitation så 

Vem hade rätt – Newton eller Einstein?
Vi har illustrerat hur man i Einsteins teori förklarar iväg-
kastade äpplens rörelse med en krökt rumtid. Newton å 
andra sidan förklarade äpplenas rörelse med en gravita-
tionskraft.

Newton och Einsteins teorier beskriver båda mycket väl 
alla typer av vardagsgravitation som t.ex. hur en tappad 
penna faller. I vissa fall skiljer sig dock förutsägelserna. 
Ett berömt exempel rör Merkurius’ bana runt om solen. 
Newtons teori föreskriver (om man bortser från övriga 
planeters inverkan) att Merkurius borde röra sig längs 
med en exakt ellips runt solen. Einsteins teori föreskri-
ver att denna ellips borde vrida sig 
sakta. Här bredvid har vi överdrivit 
vridningseffekten en halv miljon 
gånger. Noggranna mätningar 
visar att Merkurius’ bana verkligen 
vrider sig i överensstämmelse med 
Einsteins teori.

Newtons teori beskriver alltså 
inte verkligheten korrekt. Den är 
emellertid enkel att räkna med 
jämfört med Einsteins teori, och 

Tid

balanseras kraften från handen av en gravitationskraft på 
äpplet så att det inte fi nns någon nettokraft på äpplet när 
det hålls i vila.

I Einsteins teori fi nns det däremot ingen gravitations-
kraft. Men det fi nns en utåtriktad kraft från handen som 
krävs för att hålla äpplet i vila.

fungerar väldigt bra i de fl esta fall.
Betyder då detta att Einsteins teori om den krökta 

rumtiden är rätt? När det gäller fysik på fundamental 
nivå kan man emellertid aldrig veta om en teori är rätt. 
I morgon kanske äpplena faller uppåt och vi ser ingen 
möjlighet att förklara detta utifrån Einsteins teori. Då 
måste vi söka en ny teori som både förklarar att äpp-
lena föll ned igår och att de faller upp idag. Hur naturen 
egentligen fungerar vet vi alltså inte. Det vi kan säga 
säkert är att rumtiden fi nns i Einsteins teori – vilken 
tycks vara en bra beskrivning av verkligheten.               ♦

Så snart handen släppt äpplet blir rum-
tidslinjen rak. Och rumtidens form gör att 
den raka linjen snart (efter ca 25 min) når 
jordens mitt (och sedan fortsätter).

Så länge kraften från handen verkar 
på äpplet kröker rumtidslinjen utåt. 
En ritbil som följer rumtidlinjen måste 
här svänga utåt (åt höger) – men den 
kommer inte utåt på grund av rum-
tidens geometri!Not: Tack till Rune S. Johansen för programkoden som ligger bakom 

bilderna på handen.

Till vänster: Merkurius’ bana runt solen. Den streckade banan före-
skrivs av Newtons teori, den heldragna av Einsteins. Till höger: för-
fattarens alldeles verkliga modeller av rumtiden.


