höstens profil

Claes-Ingvar,
kometjägaren
Egentligen är det inte riktigt rättvist att kalla
Claes-Ingvar Lagerkvist vid Uppsala astronomiska observatorium för kometjägare. Det
är istället för upptäckten av ett mycket stort
antal småplaneter som han kommer att gå
till historien. Kometerna är ett slags bonus.

N

är jag kommer med tåget till Uppsala står redan
Claes-Ingvar Lagerkvist utanför stationsbyggnaden och väntar med sin bil, snyggt klädd i kavaj
och slips. Jag frågar lite skämtsamt om han klätt upp sig
för att han vet att han kommer att bli fotograferad. Så är
inte fallet, säger han, och tillägger att han har nog varit
prydligt klädd på jobbet åtminstone de senaste tjugo åren!
Men bilen tar oss snabbt till Ångströmslaboratoriets
nya byggnader på den s.k. Polacksbacken där Uppsala
astronomiska observatorium numera är inhyst sedan
man övergav de gamla lokalerna i Observatorieparken för några år sedan. Eller Institutionen för astronomi
och rymdfysik, som observatoriet officiellt heter sedan
sammanslagningen med en del av det tidigare Institutet för rymdfysik. Ångströmlaboratoriet, i sin tur, har
fått sitt namn efter den kände Anders Jonas Ångström
(1814–74) som var fysiker och astronomie observator
och ägnade sig främst åt spektroskopi. Han fick t.o.m.
en längdenhet uppkallad efter sig (1 ångström = 1 tiomiljondels meter eller 0,1 nanometer) som fortfarande
används i någon mån i vissa kretsar. Anders Jonas
Ångström fick en son och två sonsöner som också blev
namnkunniga inom fysik- och teknikområdena.
Så namnvalet på byggnaderna verkar vara historiskt
välgrundat.
Men åter till Claes-Ingvar Lagerkvist. Han är numera
chef (eller prefekt som det heter på ”akademiska”) för
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av Björn Stenholm
(text och bild)

Institutionen för astronomi och rymdfysik sedan några
år tillbaka. Han har gjort sig känd som upptäckare av
ett stort antal småplaneter och även några kometer.
Kometerna bär hans namn. Det är mot bakgrund av
dessa upptäckter som den här intervjun kommer till
stånd. Claes-Ingvar lotsar mig nu genom institutionens
korridorer, som kantas med porträtt av såväl gamla professorer, Gustaf Svanberg och Östen Bergstrand i olja
till exempel, som nyare och nu levande förmågor, bl.a.
Bengt Westerlund och Lars Olof Lodén, i fotografiska
versioner. Men vi landar till slut i sammanträdesrummet, i Celsiusrummet, naturligtvis uppkallat efter Anders
Celsius, känd för sin temperaturskala, men även han var
astronomiprofessor i Uppsala. Intervjun kan börja!
PA: Som vanligt ställer jag naturligtvis frågan: Hur fick
du ditt astronomiintresse? Har även du, som så många
andra, fått ditt intresse för världsrymden redan i unga år?
Böcker eller teveprogram i barndomen verkar ha varit
en normal utgångspunkt för astronomer som sedermera
blev professionella.
– Nej, i mitt fall skulle man snarast kunna säga
tvärtom, säger Claes-Ingvar. Jag blev astronomiintresserad först efter flera år vid universitetet här i Uppsala
när jag hade börjat läsa astronomi! Då var jag väl redan
i tjugofemårsåldern. Hemma i Malmbäck i Småland där
var vädret så dåligt jämt, så där såg man väl bara solen

Två observatoriechefer från olika tidsåldrar på samma bild! Claes-Ingvar
Lagerkvist (i förgrunden), chef för Uppsala astronomiska observatorium
sedan några år, ses över axeln av Anders Celsius, vars observatorium på
Svartbäcksgatan invigdes 1742, två år innan hans död.

nån gång ibland. Det enda jag kommer ihåg från skoltiden var att man läste lite astronomi i realskolan i Nässjö.
Jag minns särskilt att läraren förklarade begreppet parallax. Och då tyckte man att det var vansinnigt långt bort
till den närmsta stjärnan! Det var väl det enda spår som
astronomin satte under skoltiden vad jag kan minnas så
här långt efteråt.
PA: Detta betyder väl också då att du heller inte varit
amatörastronom?
– Nä, det visste man inte ens vad det var om någon
hade frågat! Men jag tog så småningom även studenten
i Nässjö och därefter blev det lumpen, tio månader på
I 12 i Eksjö, innan det var dags att fundera på livets fortsättning. De flesta av mina kamrater som skulle fortsätta
vid universitetet drog iväg till Lund, men jag hade en
morbror i Uppsala, så därför blev det Uppsala för min
del. Och då blev det matte, fysik och teoretisk fysik. Men
sen skulle man ju ha något mer. Då hade jag en kompis
som sa att vi skulle läsa astronomi. Jag hade väl vissa
planer då på att bli lärare. Att gå på lärarutbildning var
ju ekonomiskt mycket fördelaktigt på den tiden. Och
för att göra detta kunde man läsa astronomi som var
stödämne till de andra läroämnena. Då började jag läsa
astronomi, och sen blev jag kvar där! Jag tyckte det var
kul, faktiskt. Man började då med det som kallas sfärisk

astronomi. Det tyckte jag, egendomligt nog, var kul men
det var det ju inte många andra som tyckte. Jag gillade
också den celesta mekaniken, så man kan väl säga att jag
var intresserad av den matematiskt inriktade astronomin.
Jag hade ju haft lätt för matte tidigare. Jag hade spets
både på matteettan och mattetvåan.
PA: Men när du nu säger att du ”blev kvar här”, så
betyder det väl att du fick något slags anställning vid
observatoriet?
– Ja, jag blev väl antagen till forskarutbildningen 1971.
Det var ju lite enklare på den tiden. Hade man bara visat
sitt intresse tillräckligt mycket så var det bara att vänta på
sin tur, så blev man antagen. Nån ansökan var det inte
tal om, precis. Konkurrensen var ju inte så stor då heller,
helt enkelt. Och då blev jag anställd som förste amanuens, som det hette då, och jag minns att min första
arbetsuppgift var att sortera böcker i vårt stora bibliotek.
Där fanns gott om rariteter, de verkliga klassikerna i originalupplaga, och på så sätt blev jag faktiskt intresserad
av det kulturarv som dessa gamla böcker faktiskt utgör.
Det intresset har också stått sig genom åren. Jag tycker
att det är viktigt att man verkligen bevarar såväl gamla
böcker som gamla instrument. Därför gör vi det här nu
och vi är också angelägna om att visa upp så mycket som
möjligt av detta för dem som kommer hit.
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Det var så helt enkelt, att man allt som oftast fick med
PA: I och för sig intressant naturligtvis, men en
nya okända kroppar på plåtarna. Man kan väl säga att det
anställning och antagning till forskarutbildning innebär
fanns så många kvar att upptäcka och det var dessutom
ju att man ska producera en avhandling. Hur kom du då
inte många astronomer som höll på med det. Och detta
in på det som det sedan blev?
fortsatte sedan när jag var i Australien och det arbete
– Ja, jag fick ju börja läsa kurser också. Och avhandjag utförde där. Jag var där i omgångar under 1976 och
lingsämnet skulle bestämmas. Erik Holmberg, som var
1977. Första gången var på den australiska sommaren
observatoriechef och ledande astronomiprofessor i
och hösten och det
Uppsala då, han var
vimlade av giftgalaxastronom. Dessspindlar och giftorutom var han inte så
mar där, så man fick
mycket för att handrensa i teleskopkuleda, jag menar i jämföpolen innan arbetet
relse med så som det är
kunde starta …
idag. Men han stack en
Då ska man ha
liten skrift i handen på
klart för sig att på
mig om stjärntätheter
den tiden med den
i Vintergatan, och jag
fotografiska tekniläste den och jag tyckte
ken var observadet verkade så makationsarbetet relativt
löst trist! Då hittade
tidsödande. Man
jag själv en bok, en
gjorde en exponesymposiebok tror jag
ring, väntade en
det var, som handlade
stund och under
om småplaneter och
tiden försköt man
det tyckte jag verkade
plåten en aning,
mycket intressant. Jag
gjorde en andra
gick till Holmberg och
exponering och
frågade om jag inte fick
sedan detta om
hålla ett seminarium
igen för en tredje
om det istället. Jo, det
exponering. När
fick jag (till min stora
man sedan efter
överraskning) och
framkallning analysedan har det rullat på
serade plåten låg ju
liksom.
stjärnorna snyggt på
Det var ju också
linje i form av tre
så att vi hade det där
prickar, medan en
stora Schmidtteleskoasteroid som flyttar
pet ute vid Kvistaberg
sig lätt skiljer ut sig
utanför stan. Min
Här poserar Claes-Ingvar Lagerkvist framför det stora Schmidtteleskopet vid
Kvistaberg
ett
stycke
utanför
Uppsala.
Detta
teleskop
är
faktiskt
ett
av
de
största
från stjärnorna och
tanke var att man
Schmidtteleskopen i världen. Sådana teleskop används främst för att avbilda
ligger på en annan
skulle kunna understora himmelsområden, till exempel när man söker efter nya småplaneter.
linje. Numera finns
söka småplaneters
automatiska metoder för digitala instrument som hittar
rotation på fotografisk väg med hjälp av det. Då gjorde
många nya kroppar utan att man egentligen behöver
man flera exponeringar av samma småplanet under natanstränga sig.
tens lopp, magnituden mättes sedan upp från plåten och
PA: Kommer du ihåg hur många småplaneter som
man kunde då få en ljuskurva. Idén var ju att småplafanns katalogiserade när du började ditt arbete?
neter är oregelbundna, och på grund av detta förändras
– Jag tror det var omkring 1 200 i början på 1970magnituden med tiden när de roterar. På så sätt kunde
talet. Numrerade och med välbestämda banor. Sedan tillman göra bestämningar av rotationstiden. Det här ledde
kom det kanske lika många som var upptäckta men där
fram till avhandling och disputation då 1977, Photographic
banorna var dåligt kända. Men för att en småplanet
photometry of small asteroids blev titeln.
PA: Men vi måste komma fram till hur det gick till när ska få ett nummer måste banan vara välbestämd. Nåväl,
omkring 1980 så fick jag också tid på det stora Schmidtdu gjorde dina många upptäckter av nya småplaneter.
teleskopet på La Silla-observatoriet i Chile. Det var
Det är ju anmärkningsvärt i sin omfattning.
mycket bättre därför att där kunde man ju räkna med att
– Det började redan när jag började använda Kvistafå med kanske ett hundratal småplaneter på en plåt. Av
bergsschmidten för att studera redan kända asteroider.
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vars banor är kända men inte väl. Som du förstår är det
dem kanske en sjuttio-åttio var nya, dvs. inte upptäckta
lite pyssel att hålla rätt på alla dessa kroppar. Det sker då
och banbestämda förut. Men dessa nya små himlapå Minor Planet Center i Cambridge i USA. Detta arbete
kroppar mätte jag sedan upp vid ESO:s huvudkontor
är viktigt för att nu har man ju faktiskt insett att förr
i Europa som på den tiden låg i Genève. Men det här
eller senare kommer en sådan här kropp att träffa jorden
riktigt stora antalet nyupptäckter kom till i ett annat pro
och sådant vill man helt enkelt
gram tillsammans med Gonzalo
kunna förutse. Sådana kollisioner är
Tancredi och Mats Lindgren här i
inte hälsosamma. Så nu övervakas
Uppsala. Egentligen handlade det
himlen kontinuerligt med automaom att hitta kometer i Jupiters närhet.
tisk utvärdering inom flera olika
Faktiskt hittade Mats Lindgren den
program. Till och med på Kvistasedermera berömda kometen Shoeberg har vi ett sådant program och
maker–Levy, dvs. innan Shoemaker
vi har där hittat en s.k. jordnära
och Levy gjorde det, men han insåg
asteroid.
inte vad det var …, retfullt! I alla
PA: Om vi då lämnar småplafall, det fanns tusentals asteroider
neterna åt sitt öde innan det börjar
på plåtarna och då blev det många
hetta till ordentligt och kommer
nya, flera tusen faktiskt. Då uppfram till det andra slaget av små
täckte vi bland annat att det fanns
kroppar i solsystemet, kometerna.
många fler asteroider i de yttre
Det är ju så att du har upptäckt
delarna av asteroidbältet än vad
Den första ”svenska” kometen! Detta är en detalj
man dittills hade trott och det var en av den fotografiska plåt, tagen med Schmidt- några kometer som nu är uppkallade efter dig. Såvitt jag vet är du
spännande upptäckt.
teleskopet vid La Silla-observatoriet den
PA: Men nu är det ju så att upp- 10 september 1996, på vilken den första Lager- den ende svensk som upptäckt
täcker man en ny himlakropp så får kvistkometen upptäcktes. Kometen är alltså det kometer som sedan uppkallats efter
mycket svaga streck som ses mitt i den v-formaupptäckaren. Berätta!
man också föreslå namn på den.
de blaffan. Den senare och punkten under är
– Såvitt jag vet är det så, ja. Vi
Och om du nu har upptäckt tusenmarkeringar gjorda med en tuschpenna.
började
ju studera Trojanerna 1996,
tals asteroider, så måste du haft ett
alltså de småplaneter som är assohimla sjå med att hitta på namn åt
cierade med planeten Jupiter. Vi
alla dem! Nu vet jag att du t.ex. har
fotograferade himmelsområden i
uppkallat en hel del efter förtjänta
närheten av Jupiter och letade helt
kolleger i astronomibranschen och
enkelt efter nya trojaner på fotovar det inte så att alla socknar på
grafiska plåtar. En av dessa oidenGotland fick småplaneter uppkaltifierade prickar var lite suddig i
lade efter sig och Gösta Knutskonturen och det visade sig vara
sons katter här i Uppsala har också
en komet. Det var den första, den
lämnat sina namn …
fick namnet Lagerkvist 1. Detta
– Avsikten med katterna var
var alltså 1996. Sen blev det en till,
faktiskt att försöka locka lite yngre
på samma material! Den fick först
personer att intressera sig för astTvå
dagar
senare,
den
12
september
1996,
tog
sitt namn i år, alltså Lagerkvist 2.
ronomi om de får reda på att det
R. Schulz och J.-P. Tozzi denna bild av den nyuppDessutom hade jag upptäckt en till
finns stenar därute i rymden som
täckta kometen med 2,2 metersteleskopet vid
i samarbete med en tysk astronom,
heter Måns eller Billochbull. Men
La Silla-observatoriet. Färgerna är ”falska” och
det var 1997, den heter Lagerkvist–
jag fick strida för det, man skulle
motsvarar intensitetsvariationer i kometen.
Carsenty. Visst är det trevligt att
inte uppkalla småplaneter efter djur
få göra några avtryck i historien
menade man. Så jag fick skriva en
på detta sätt, trots att just dessa
lång motivering till Internationella
kometupptäckter
knappast
är det viktigaste man har
astronomiska unionen innan dom gav med sig. Men progjort i sitt liv, avslutar Claes-Ingvar Lagerkvist som ändå
jektet med Gotlands socknar är långt ifrån avslutat. Men
förefaller tämligen nöjd med sina astronomiska forskarde flesta småplaneter har bara nummer. Och så kommer
gärningar.
♦
det att förbli.
PA: Du sa förut att när du började inom detta område
så fanns det ungefär 1 200 småplaneter med välbestämd
Länktips:
bana. Hur många känner man till nu?
Utförlig information om de småplaneter som
– Jag tror att det senaste jag hört är att det finns
Claes-Ingvar Lagerkvist har upptäckt finns på
96 000 numrerade* och de har alltså då alla en mycket
http//:www.astro.uu.su/planet/asteroid/astdiv/.
välbestämd bana. Till det kommer då ytterligare 220 000
*Den 16 augusti 2005 var antalet 99 947.
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Småplaneter
På tvåhundra år har antalet kända småplaneter i
solsystemet ökat från en till flera hundra tusen. Efter
hand har det visat sig att dessa mindre kroppar kan
ha vitt skilda egenskaper och kanske också skilda
ursprung. Här ges en beskrivning av grundläggande
egenskaper samt var forskningen befinner sig idag.

av Claes-Ingvar Lagerkvist

U

nder nittonde århundradets första natt 1801 upptäcktes den första småplaneten av sicilianaren
Giuseppe Piazzi. Under 1800-talet upptäcktes
sedan allt fler småplaneter. De kallades då även asteroider. Asteroid betyder liten stjärna. Alla var belägna
mellan Mars’ och Jupiters banor. De rörde sig i vad vi i
dag kallar asteroidbältet, med ett medelavstånd till solen
på mellan 2,0 och 3,2 astronomiska enheter (svensk beteckning AE). Etthundra år senare hade man upptäckt
ca 400 småplaneter, och ytterligare etthundra år senare,
dvs. nu när vi skriver 2005,
finns det nästan 100 000 numrerade objekt med välbestämda
banor och många fler objekt
med mindre exakta banor. Se
bilden överst på nästa sida.
Olika grupper av småplaneter
Man brukar dela in småplaneterna i ett flertal undergrupper.
Utöver majoriteten i asteroidbältet finns det trojaner, kentau
rer, jordnära asteroider, trans
neptunska objekt och Hilda
asteroider, för att nämna de
viktigaste. Jag presenterar dem
i tur och ordning:
Trojaner
Redan 1772 visade fransmannen Joseph Louis Lagrange att
stabila banor för småplaneter
kan finnas om solen, en planet

och småplaneten befinner sig i hörnen av en liksidig triangel. De småplaneter som uppfyller dessa villkor kallas
trojaner. Detta gäller ursprungligen och särskilt dem som
är associerade med Jupiter.
Den första trojanen, som hittades 1906, benämndes
(588) Achilles – trojaner som rör sig framför Jupiter
har fått namn efter greker och de bakom efter trojaner
från Troja. Idag känner vi nästan 2 000 sådana Jupitertrojaner, med storlekar från ett par kilometer tvärsöver
upp till ett par hundra kilometer. Jupitertrojanerna har
alla ungefär samma medelavstånd till solen som Jupiter.
Deras banor lutar ofta kraftigt mot solsystemets plan,
den s.k. ekliptikan. Även Mars
har kända trojaner, Neptunus
har en och jorden har också
en kropp som rör sig i en
trojanliknande bana. Än idag
vet man vet inte om Jupitertrojanerna har bildats i sina
nuvarande banor eller om de
är infångade.

Så kan man finna småplaneter. Apolloasteroiden (1580)
Betulia fotograferad av författaren med Uppsalaobservatoriets Schmidtteleskopet vid Mount Stromlo-observatoriet i
Australien 1976. Under den 90 minuter långa exponeringen
har Betulia och jorden rört sig i förhållande till varandra
och asteroiden avbildas därför som ett utdraget spår bland
stjärnorna.
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Kentaurer
Längre ut i planetsystemet
härskar de så kallade kentaurerna (se t.ex. Astronomisk
Tidskrift nr 1, 2000 s. 16).
Av dessa småplaneter har
hittills ett femtiotal kunnat
identifieras och katalogiseras. Kentaurerna rör sig över

foto: max-planck-institut fŰr radioastronomie

De inre delarna av vårt planetsystem med korrekta positioner av alla objekt den 6 juni 2005. Positioner för asteroider i huvudbältet återges med små svarta prickar. Hildaasteroider är blå och trojaner är röda. De lila prickarna
är jordnära asteroider. Kometerna är lite större gröna prickar och planeterna Merkurius, Venus, jorden, Mars och
Jupiter något större grå prickar. Endast Jupiter, dit de röda trojanerna på ömse sidor hör, är markerad med namn.
Bild av Ola Karlsson.

stora områden i vårt planetsystem. Närmast solen är en
del nästan inne vid Jupiterbanan och som längst bort
kommer en del ut till Plutos bana. Den först kända kentauren, (2060) Chiron, visade sig sedan vara en komet.
Transneptunska kroppar
Långt ute vid Neptunus och Pluto finns en relativt
nyupptäckt grupp av småplaneter. Den första upptäcktes 1992 men redan omfattar gruppen nästan
1 000 kända medlemmar. Att dessa transneptunska
kroppar bör finnas förutsades av Kenneth Edgeworth
på teoretiska grunder så tidigt som på 1940-talet.
Nyligen upptäcktes en småplanet av Mike Brown m.fl.
(se omslagets främre insida) som antagligen är större
än Pluto. Den gör ett omlopp runt solen på drygt 500
år.
Dessutom finns ett stort antal småplaneter som
rör sig över ännu större delar av planetsystemet.
(90377) Sedna kommer nästan så långt bort från solen som 1 000 AE. Den kommer aldrig närmare än
76 AE.

Hildaasteroider
Asteroiderna i denna grupp har alla ett medelavstånd till
solen som ligger nära 4 AE. Detta gör att ett omlopp
runt solen tar 8 år. Jupiter med ett medelavstånd av 5,2
AE gör ett varv på 12 år. Under 24 år hinner således en
Hildaasteroid göra 3 varv medan Jupiter gör 2. Vi kallar
detta för medelrörelseresonansen 3:2 mellan Hildaobjekten och Jupiter. (Trojanerna befinner sig i resonansen 1:1.) De
Hildaasteroider som i dag finns kvar i resonansen har antagligen bildats där och studier av dessa ger upplysningar
om förhållandena inom denna del av planetsystemet.
Jordnära asteroider
Geologer förkastade länge tanken på att det skulle finnas nedslagskratrar på jorden eller andra planeter. Men
för ca 50 år sedan visade geologen Eugene Shoemaker att den välkända Barringerkratern i Arizona var
resultatet av ett asteroidnedslag för ungefär 25 000 år
sedan. Nedslagskroppen var inte större än en normal
stadsbuss, men gav upphov till en krater med diametern
1,5 kilometer.
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