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Den gröna blixten

Minnesplatta i målat trä, höjd 39,5 cm. Avbildning av en kvinna 
framför Osiris från Petrie museum collections, University College, 
London.

Omslaget till den svenska upplagan av romanen Le rayon vert 
av Jules Verne (1882). 

av Bengt Forkman

Många fenomen är förknippade med solen. 
Ett av de mera ovanliga är den gröna blixten, 
eller gröna strålen, som den också kallas. Un-
der speciella betingelser kan man få se detta 
märkliga ljus som faktiskt inte är en synvilla.

Den gröna blixten är ett sällsynt fenomen som 
uppträder just när solen går upp eller ner. Det 
är en märklig upplevelse att få syn på den. Un-

der förspelet då solen börjar sjunka ner under horison-
ten ändrar solskivan form. Den kommer mer och mer 
att likna en etruskisk vas med utsvällda sidor och foten 
i vattnet. Samtidigt kan det växa upp en bubbla överst 
på solskivan som plötsligt lyser med ett vackert skarpt 
grönt ljus just när solskivan försvinner. Man ser en in-
tensiv klarsignal långt borta vid horisonten och den lyser 
en dryg sekund.  

Ett grönt ljus vid horisonten säger att vägen in i fram-
tiden ligger öppen och klar fylld med nya möjligheter
och upplevelser. Så kan man tolka det, men varifrån 
kommer det gröna ljuset och vilka förhoppningar har 
man under åren ställt till denna upplevelse? Fram till de 
allra senaste åren har det funnits en mycket begränsad 
dokumentation över detta fenomen. Vid förra sekelskif-
tet var man osäker på om det överhuvud var ett verkligt 
fenomen eller om det bara skapades som en kontrastfärg 
i hjärnan efter det  man fyllt ögat med det intensiva röda 
ljuset från solen strax innan den försvann. När man väl 
lyckades fotografera den gröna blixten och också obser-
verade den vid soluppgången rådde det inte längre några 
tvivel om att det var ett verkligt fenomen.

Naturligtvis måste detta varit känt sedan urminnes ti-
der. Människan har alltid haft anledning att studera so-
len och dess beteende. Men kan man finna spår av kun-
skapen om den gröna blixten i gångna kulturer? Kanske 
är det så. Mycket tyder på att de gamla egyptierna lät fe-
nomenet påverka deras gudalära. Enligt egyptisk myto-

logi passerade solen genom dödsriket under natten. Den 
ändrade då färg till att vara grön. På morgonen upp-
stod den igen och fick tillbaks sin röda färg. Guden som 
härskade över dödsriket för mer än 4 000 år sedan hette 
Osiris. Liksom solen var grön i dödsriket var Osiris hud 
färgad grön (se bilden till vänster), kanske för att han var 
gud över odling, växtlighet och fertilitet men kanske ock-
så på grund av föreställningen om den gröna solen.  

De första vetenskapliga noteringarna om den gröna 
blixten finner vi kring 1870. Egentligen är detta 
märkligt, eftersom det måste vara ett välkänt men 

sällsynt fenomen. Märkligt är också att Jules Verne redan 
1882 lät den gröna blixten vara ledmotivet i sin roman 
Le rayon vert, i vilken han beskriver ett långvarigt sökande 
efter den mystiska strålen. I boken skriver han: 

” Har ni någonsin gett akt på solen, när den går ner i 
havet? Har ni följt den ända till det ögonblick, då övre 
delen av dess skiva når vattenlinjen och står i begrepp 
att försvinna? Troligen. Men har ni givit akt på det fe-
nomen som visar sig precis i samma ögonblick, den ly-
sande himlakroppen kastar sin sista stråle, om näm-
ligen himlen därvid är fullständigt molnfri och klar? 
Måhända icke. Nåväl. Första gången ni får tillfälle att 
göra denna observation, och tillfälle därtill erbjuder sig 
mycket sällan, är det icke, som man kunde förmoda, en 
röd stråle, som träffar näthinnan i ert öga, utan en grön 
stråle, men av en underbart grön färg, av en sådan ny-
ans, att ingen målare kan åstadkomma den på sin palett 
eller ens naturen i sin brokiga växtvärld eller det klaras-
te hav. Finns det något grönt i paradiset, måste det vara 
denna skiftning, som förvisso är hoppets sanna färg.”  

”Denna gröna stråle är förbunden med en gammal 
höglandsskotsk sägen. Enligt denna sägen har strålen 
den kraft, att var och en som sett den ej mer kan miss-

taga sig i hjärtats angelägenheter; den utplånar illusio-
ner och osanningar; den som varit nog lycklig att var-
sebliva den en gång i sitt liv kan läsa tydligt både i sitt 
eget och andras hjärtan”

Verne nämner att ett älskande pars kärlek förseglas 
om de samtidigt ser den gröna blixten. Blixten kan en-
dast ses av de renhjärtade. Denna myt har bitit sig fast 
och i dag erbjuds speciellt i USA romantiska seglatser, 
där man mer eller mindre utlovar att passagerarna skall 
få se blixten.

Men hur och när uppkommer den gröna blixten? 
Låt oss först fundera över vad som händer då 
solstrålarna passerar lång väg genom jordens 

atmosfär, vilket ju sker vid solens upp- och nedgång. 
Eftersom lufttrycket ökar ju närmare vi kommer jordytan, 
så ökar också atmosfärens täthet. Nu vet vi att ljusstrålar 
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bryts då de går från tunnare till tätare medium. Det är 
därför åran verkar bruten då den doppas i vatten. Då 
solstrålarna passerar genom ett allt tätare medium när de 
faller in mot jordytan böjs också dessa. Det innebär att 
solen faktiskt redan sjunkit under horisontlinjen trots att 
vårt öga ännu ser den.

S
å snart man ser ett brytningsfenomen har man 
också ett färgfenomen. Detta beror på att rött ljus 
har längre våglängd än grönt ljus som i sin tur 

har längre än blått ljus. Ju kortare ljusfärgens våglängd 
är ju mer bryts ljusstrålen. Vi vet ju att solens vita ljus 
innehåller hela spektret från rött till blått och violett. Då 
solljuset bryts verkar det som om solen splittras upp i en 
röd, en gul, en grön och en blå sol. Den gröna och blå 
solen bryts mest och den röda minst. Därför tycks den 
röda solen först gå ner bakom horisonten tätt följd av 
den gula, den gröna och den blå solen.

I skolan lär man sig idag varför solen är röd när den 
går ner och varför himlen är blå. Detta är ett annat feno-
men som kallas ljusspridning. När solstrålarna kommer 
in i atmosfären sprids de mot kväve- och syremolekyler-
na i luften. Det röda ljuset sprids inte så mycket, men det 
blåa sprids mångfaldigt mer. Då solstrålarna har lång väg 
genom luften har därför allt det blåa ljuset spridits bort 
och träffar ögat från alla håll. Vi tycker att himlen är blå. 
Även det gröna har kraftigt reducerats och det är därför 
mest det röda ljuset som träffar ögat vid solens upp- och 
nedgång. Vi ser att vi är på rätt väg att förklara den grö-
na blixten, men de nämnda effekterna är alltför små för 
att ett obeväpnat öga skall kunna observera det på detta 
sätt uppkomna gröna ljuset. Om man tar fram sin kikare 
eller har ett optiskt teleskop är möjligheterna bättre.

Den gröna ljusfläcken måste förstoras för att kunna 
observeras direkt. Detta sker genom ett hägringsfeno-
men, som kallas övre luftspegling. Speglingen sker i ett 
luftskikt som har högre temperatur än skiktet närmast 
jordytan. Normalt sjunker ju luftens temperatur då man 
avlägsnar sig från jordytan. Det blir kallare då man går 
uppför ett berg. Men det kan mycket väl hända att det 
kommer en varm frånlandsvind ut över en kall vattenyta. 
Då kan det uppkomma hägring. 

D
et går nu att göra en modellbeskrivning av den 
gröna blixten. Man utgår från en standardatmo-
sfär, dvs. en modellatmosfär som är en starkt 

idealiserad version av medelvärdet av många mätningar 
av den verkliga atmosfären. Därför saknar den finstruk-
turen som alltid är närvarande i det reella fallet. Sedan 
lägger man in ett några meter tjockt luftskikt någon grad 
varmare än vattenytan. Det man ser är en uppochned-
vänd spegelbild av solen som stiger upp samtidigt som 
solen själv sjunker ner under horisonten. Därigenom 
deformeras bilden av solen på ett typiskt sätt innan den 
gröna blixten uppträder. Det är av betydelse om du sitter 
eller står vid strandkanten när du ser den gröna blixten. 
Om du står ser du den 4 sekunder senare än om du sit-
ter ner. Två personer som är tillsammans, men den ena 
sitter och den andra står, ser därför inte fenomenet sam-
tidigt, vilket kan ge upphov till diskussioner. Det går att 
förlänga bilden av den gröna blixten genom att springa 
upp på en sanddyn baklänges. Uppe ovanför polcirkeln 
där solen har en mycket flack ner- eller uppgång har det 
rapporterats att man sett blixten i mer än tio minuter. 
När jag och min fru såg blixten under cirka 11⁄2 sekund 
vid Skäldervikens strand i mitten av september 2003 var 
det nästan vindstilla och 15–16 grader varmt. Vattentem-
peraturen borde ha varit högst någon grad lägre.  

Särskilt gynnsamt att studera hägringsfenomen och 
den gröna blixten är det under vår- och höstsäsongen. 
Skandinavien är lämplig plats, eftersom vi ofta har milda 
vindar över kallt vatten, vilket gynnar fenomenen.

Nu kan temperatur- och tryckprofilen i atmosfären 
strax över jordytan skifta mycket. Därför  uppkommer 
det olika typer av hägring. Blixten kan också se ut olika 
beroende på hur högt över vattenytan som observatören 
befinner sig. Man bör egentligen tala om de gröna blix-
tarna snarare än om den gröna blixten. Hör gärna av dig 
till mig om du vill berätta hur du upplevt de gröna blix-
tarna.                                                                            ♦
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En typ av hägring uppkommer vid övre luftspegling från 
varmare luftskikt – vi kan se dels en undre, rättvänd bild, 

dels en övre som är uppochnervänd. 

 Med en brytning på cirka 0,6 o syns solen 
vid solnedgången något mer än en sol-
diameter ovanför sin verkliga position. 
Detta kallas horisontalrefraktion.

Fastän det är liten skillnad 
i brytningen av rött och blått ljus 
när solstrålen passerar genom atmosfären böjs 
det blåa ljuset mer än det röda. Om man utgår från en punkt på so-
len och studerar en solstråle kommer inte det röda och det blåa ljuset i strå-
len att båda träffa observatörens öga. Eftersom det blåa ljuset kommer in i ögat un-
der en brantare vinkel kommer de sista solstrålarna vid solnedgången att vara blåa. Blått 
ljus sprids emellertid mycket lättare ut ur strålen, vilket innebär att det blåa ljuset som träffar ögat 
är svagt. Det gröna ljuset sprids inte lika mycket och är därför starkare. Den blåa blixten är normalt så 
svag att den inte observeras. Detta innebär att vi bara ser en grön blixt. 

Vid en given observationspunkt har det gröna ljuset som når ögat 
startat något ovanför det röda ljuset och träffar ögat under en 
brantare vinkel.

Vi får alltså en grön bild av solen ovanför den röda 
bilden.  Vid en bestämd tidpunkt under solnedgång-
en kommer då den röda bilden att ligga helt under hori-
sonten, medan den gröna dröjer sig kvar en kort stund. Re-
sultat: en grön blixt!


