
Vår bild av Ugglenebulosan togs av Markus Falk, Andreas 
Frantz, Malin Olsson och Johanna Sjögren.

Teleskopet (ovan t v) och vandring längs kraterkanten (ovan t h). 
Nedan: Moa Persson, Filip Viira och Erika Strömbäck i teleskopets 
kontrollrum.
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D
et hela började oskyldigt vid en kaffepaus. Någon 
gjorde den något slitna anmärkningen att samtidigt 
som en hel del elever tycker att det är kul med fysik så 
uppfattas den också av många som svår och krävande. 
Språk tycker eleverna också är jobbigt, men där lockas 

de med språkresor. Kunde vi på gymnasiet som ville visa 
att fysik är fantastiskt och värt ansträngningen göra något 
liknande? Blickarna föll på CERN, men de verkade endast 
kunna ställa upp med standardpaket designade för klasser i 
Europa som kan ta sig dit med buss på några timmar. 

Det var i det här skedet som jag började snegla mot det 
Nordiska optiska teleskopet på La Palma, Kanarieöarna. 
Jag antog att färre klasser antagligen kommer att tänka på 
att åka hit, varför de kanske har andra möjligheter att ta 
hand om en gymnasieklass. Dessutom hade en krypande 
oro växt i mig sedan projektet drog i gång. Kommer 
eleverna vara nöjda med att se och förundras i CERN eller 
kommer besöket bli lite av en antiklimax? ”Det är ju bara 
en massa stora apparater och datorbilder”, var en kom
mentar jag oroade mig över.

Bemötandet från NOT blev ett helt annat. Från förs
ta kontakten med teleskopets chef, Johannes Andersen, 
tills vi var hemma igen var det idel positiva förslag och 
hjälpande händer med allt från det praktiska till det veten
skapliga. Den största skillnaden var ändå att här skulle 
vi, en gymnasieklass, få chansen att själva använda detta 
forskningsteleskop till att göra egna observationer. Väl där 
ägnade kvällens astronomer Anlaug Amanda Djupvik och 
Sami Niemi en hel eftermiddag och en halv natt bara till 

att hjälpa oss att lyckas med våra observationer. 
Men vi går händelserna i förväg. Innan vi begav sig ner 

hade våra elever delat upp sig i fyra grupper och valt ut varsitt 
intresseområde. De ägnade sedan en del tid åt att fundera ut 
några intressanta mätningar att göra. Här hade vi god hjälp av 
Göran Olofsson vid Stockholms universitet, som diskuterade 
och modifierade våra planer under en eftermiddag. En del av 
våra planer blev emellertid något för ambitiösa.  Bland annat 
hade vi tänkt mäta hastigheten på Saturnus’ ringar. Jesper Sol
lerman vid samma institution gav råd om supernovaobserva
tioner, som var ett annat av våra projekt. 

Nåväl, en vacker morgon i april befann sig 18 förväntans
fulla elever från Tullinge gymnasium på Arlanda tillsam
mans med två lärare. Resan gick via ett fem timmar långt 
uppehåll i Madrid till Teneriffa, dit vi anlände sent på kväl
len. Det visade sig vara så sent att de bussar vi tänkt använda 
för att korsa ön inte längre gick. Den första missräkningen 
ledde till en taxiresa över hela ön för att försöka hitta det 
hotell som vi hade bokat via Internet. Ett tag såg det ut som 
om hotellet endast fanns i cyberspace, men till slut lyckades 
taxichaufförerna hitta fram. Färjan till La Palma gick först 
nästa kväll så vi hade en hel dag till att turista.

När vi nästa kväll kom fram till La Palma var klockan 
ganska mycket och alla började bli ganska trötta, så det var 
egentligen först nästa morgon, när vi gick ut på hotellbal
kongen, som vi upptäckte var vi hade hamnat.  Santa Cruz de 
La Palma är en genuin gammal vacker stad vid havets kant 
och våra balkonger vette rätt ut mot havet. Den dagen började 
med en stadsvandring där vi upptäckte att här fanns en stad 

som inte växt fram p.g.a. turism och inte heller (ännu) livnär
de sig på turism. Fortfarande lämnade folk dörrar öppna och 
nycklar i låsen. För den som inte är alltför intresserad av långa 
stränder är denna ö fantastisk att besöka. På La Palma ägnade 
vi en del tid åt föreläsningar och en del tid åt solobservationer 
med vårt eget solteleskop.

Längs kraterkanten till NOT

På observationsdagens morgon begav vi oss alla iväg 
med buss mot teleskopet. NOT ligger som ett av många 
internationella teleskop på ett område som heter Obser
vatorio del Roque de los Muchachos och ligger högst upp 
på kanten till en krater. Vårt första stopp var det svenska 
solteleskopet, som är världens bästa i sitt slag. Där hade vi 
turen att Tomas Hillberg från Stockholms universitet hade 
otur. Vädret som vi upplevde som fantastiskt var tydligen 
inte optimalt för solobservationer, så han hade gott om tid 
att visa oss runt i anläggningen. Han kunde också bekräfta 
något vi redan själva märkt: det var ont om solfläckar. 
Därefter tog vi en promenad längs kraterkanten till NOT, 
där vi fick en rundvisning på teleskopet. Senare på kvällen 
började vi göra våra observationer. En grupp observerade 
och de andra kunde följa vad som hände i kontrollrummet 
på storbild i lokalen bredvid.

Vädret var med oss och alla observationer gick bra. En 
av grupperna hade planerat att mäta rotationshastigheten 
hos Saturnus’ ringar, men p.g.a. att nödvändig utrustning 

inte fanns tillgänglig var vi tvungna att förändra projektet 
en aning. Med olika färgfilter (uv, Hα respektive ir) fick 
denna grupp ta bilder som sedan behandlades med syftet 
att få fram strukturer på planeten samt att försöka avgöra 
vad ringarna består av. Både under observationerna och 
i den efterföljande bildbehandlingen fick deltagarna i 
gruppen lära sig betydelsen av olika exponeringstider och 
känsligheten hos olika komponenter i utrustningen. 

En annan grupp arbetade med supernovor, speciellt 
SN 2008D i galaxen NGC  2770. Supernovan observerades i 
flera filter och motsvarande ljusstyrkor bestämdes. Ljus
styrkebestämningarna markerades i ett diagram, en s.k. 
ljuskurva, tillsammans med data från yrkesastronomer, och 
det visade sig att elevernas observationer stämde väl överens 
med vad man kan förvänta sig.  De övriga grupperna obser
verade planetariska nebulosor respektive spiralgalaxen NGC 
2775. I bägge fall utgjorde bildbehandlingen en stor del av 
arbetet. Samtliga grupper redovisade sina projekt i skrift
liga rapporter som lades ut under skolans hemsida, www.
tullingegymnasium.se.

Att detta var ett av de största äventyren under gymna
sietiden är nog inte för mycket sagt. Flera elever konstate
rade efter hemkomsten att La Palmaresan är ett minne för 
livet. Många uppskattade också den inblick de fick i den 
observerande astronomens vardag och vem vet –  kanske 
kommer någon av dem i framtiden att återvända till NOT  
i egenskap av yrkesastronom.

NIcKLAS bRANDEFELt är fysiklärare vid Tullinge gymnasium.

av Nicklas Brandefelt (text och bild)

Elevgruppen framför gammastrålningsteleskopet Magic, som 
också finns på la Palma sedan några år.

Med skolan på La Palma


