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järnisotopen 60-Fe, med en halveringstid på 2,2 miljoner 
år, som bara kan bildas i supernovor. Det kan man mäta 
via dotterisostopen 60-Ni (nickel) som än idag går att mäta 
i meteoriter.

Philippe Thébault, astronom vid Parisobservatoret

LäSARNAS forum

Det är väl vedertaget att solsystemet har uppkommit ur 
ett stoft och gasmoln som blivit uppblandat med super-
novarester med tanke på de grundämnen som finns.

 Min fundering handlar om jordens ålder, som anses 
vara cirka 4,6 miljarder år. Eftersom solsystemet och 
jorden kondenserats ur detta gas och stoftmoln skulle 
jag vilja ha jordens ålder ganska rejält yngre än den 
vedertagna. Grundämnena som jorden innehåller borde  
ju ha producerats vid supernovans utbrott och därefter 
påbörjat det sönderfall (halveringstid) som sedan pågått 
och pågår. Dock torde en avsevärd tid ha gått efter det 
att supernovan exploderade tills den blandades med 

solens urnebulosa och jorden så småningom bildades 
därur. De 4,6 miljarder år i halveringstider som upp-
mätts sedan jorden bildades skulle jag hellre vilja ha till 
den tid då supernovan exploderade och att materielet 
helt enkelt är supernovarester som kometer och de 
flesta asteroider som sedan genom gravitation samlats 
till vårt solsystem till slut. 

Jag antar att en enkel liten asteroid eller meteorit som 
ålderbestäms med halveringsmetoden visar på cirka 4.6 
miljarder år från dess tillblivelse. Var har den varit och 
kommit ifrån annars om inte supernovan?

Ove Rosvall

har solsystemet rätt ålder?

Solsystemets ålder är, per definition, åldern 
på de äldsta meteoriterna, som förresten 
kallas CAI-inklusioner. Det man mäter (med 

t. ex. isotoper av uran, U, eller bly, Pb) är tidpunkten när 
meteoriten senast hade en temperatur lägre än den så 
kallade ”closure temperature”. Det betyder att man mäter 
den senaste gången som meteoritens smältes och åter 
kondenserades. Det som hände innan det är omätbart. 
Om till exempel uran börjar sönderfalla till bly långt 
innan den ursprungliga protoplanetariska skivan bilda-
des, så smälter ändå alla stenar när skivan bildas. Dotteri-
sotoperna av bly försvinner och den radioaktiva klockan 
nollställs. Det man kan mäta är hur mycket 238-U har 
förvandlats till 206-Pb först efter smältningen. 

Supernovahypotesen går ut på att man har bevis för att 
flera ämnen med just korta halveringstider fanns när den 
protoplanetariska skivan började kondensera. Till exempel 
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�009 var som bekant internationellt astronomiår men var också  
naturens år. länsstyrelsen i norrbottens län ville avsluta naturens år 
med en stjärnvisning i en av våra nationalparker. i abisko skulle na-
turum hållas öppet under nyårshelgen samtidigt som stf höll fjäll-
stationen öppen för nyårsfirande. det var således en lämplig plats 
för stjärnvisning. nsaa (norra sveriges amatörastronomer) fick frå-
gan om vi kunde ställa upp och genomföra visningen och naturligt-
vis gjorde vi det. jag och anders Wettergren åkte upp till abisko och 
genomförde ett föredrag och en visning under onsdagkvällen. spridda 

moln och en mycket stark (nästan) fullmåne begränsade objektvalet. 
temperaturen höll sig kring -�� ºc och innebar inga större begräns-
ningar. kvällen avslutades med en linbanetur upp till njuolla där vi 
kunde njuta av månens sken över fjället vid midnatt.

under nyårsaftonens eftermiddag blev det också föredrag och 
visning. under den gemensamma middagen på kvällen kunde vi 
även njuta av den partiella månförmörkelsen i molngluggarna.

Var vi de som genomförde astronomiårets sista allmänna visning?
ulf Jonsson, Luleå

Abisko, 31 december 2009

nytt solsystem under uppbyggnad.

Jag har samlat ihop mätningar i visuella våglängder 
utförda av den märkliga förmörkelsevariabeln epsilon i 
Kuskens stjärnbild (ε Aurigae) under de två senaste mi-
nima samt hittills under det nu pågående minimet. Gun-
nar Larsson-Leander mätte 1955-58 med fotoelektrisk 
fotometer från Stockholm, Stig Ingvarsson från 
Tjörn 1982-84 med fotoelektrisk fotometer, och 
nu har Hans-Göran Lindberg från Skultuna 
med ccd-utrustning samt Thomas Karlsson 
från Varberg med DSLR-kamera observerat. 
Längs x-axeln har som nollpunkt satts den tid 
då stjärnans minimum skall inträffa (julianskt 
datum 2 435 629 + 9892 E).

Stig Ingvarssons ljuskurva, publicerad bl. a. 
i Scientific American, visar en tydlig ljusning 
mitt i förmörkelsen. Larsson-Leanders mät-
ningar indikerar också detta fenomen, även om 
en del av hans värden under denna fas visar 
en ljussvagare magnitud. Hur förloppet blir 
under den totala förmörkelsefasen denna gång 

återstår att se. Det blir en utmaning att göra mätningar 
mitt i sommaren, när det är ljust och Kusken ligger risigt 
till. Thomas Karlsson hälsar i alla fall att han kommer att 
försöka så mycket som möjligt!

Hans bengtsson, göteborg

Dramatisk förmörkelse pågår i kusken
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dagar relativt mitten av förmörkelsen
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