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Solfläckarna är tillbaka
Även solen saknar fläckar ibland. En gång vart elfte år 

brukar det vara minimum i solens aktivitetscykel och 
ytan pryds av få eller inga solfläckar. Solens senaste 

minimum, som nu äntligen tycks vara avslutat, var djupt 
och långvarigt, och vissa solforskare dryftade tanken om 
att vi var på väg mot ett ordentligt avbrott. Kanske med 
konsekvenser för klimatet på jorden. 

Sedan årsskiftet har dock fläckantalet åter varit ganska 
normalt. Betyder det att allt åter är i sin ordning? Vi fråga-
de solforskaren Axel Brandenburg, professor vid Nordiska 
forskningsinstitutet Nordita i Stockholm.

PA: Under större delen av 2009 var solen mer eller min-
dre fläckfri. Hur pass ovanlig var denna fläckfria tid, om 
man tittar tillbaka i historien?

– Antalet fläckfria dagar är ett sätt att mäta hur pass låg 
solfläcksaktiviteten är. 2009 hade vi 260 fläckfria dagar, 
och året innan hela 266. Ett typiskt solminimum har 485 
fläckfria dagar, men nu har vi redan 772. Men liknande av-
vikelser från normen har hänt förr. Förra gången solakti-
viteten var så låg var under solfläcksminimum 1913, då vi 
hade 311 fläckfria dagar.

PA: Under januari dök en stor solfäck upp som man 
säger tillhör den nästa solcykeln. Tror du att nästa cykel 
har börjat på riktigt?

– Ja, det finns ingen tvekan om att den nya cykeln 24 
äntligen har börjat. 

Nästa maximum först 2013

PA: Vad tror man nu om det kommande solmaximum? 
Hur starkt kommer det att vara och när tror solfysikerna 
att det kommer att inträffa?

– Förutsägelser för cykeln finns till exempel på webben 
(hos t.ex. NASA: http://solarscience.msfc.nasa.gov/predict.shtml, 
red) och när en ny cykel är igång är sådana förutsägelser 
hyfsat pålitliga. Man förutspår att nästa solfläcksmaximum 
blir 2013 med ett solfläckstal på i snitt 90.

PA: Det djupa minimum vi precis gått igenom kom ju 
som en överraskning för de flesta. Blir forskarna verkli-
gen bättre på att förutsäga solens aktivitet? Och vad vet vi 
egentligen om vad aktivitetsgraden beror på?

– Ja, visst blir vi bättre på det här. Under de senaste 
åren har flera forskargrupper använt mätningar på 
magnetfältet kring solens nord- och sydpoler. Där har 
magnetfälten ett maximum i styrka under solfläcksmini-
mum, och de byter polaritet under fläckarnas maximum. 
Deras styrka ger en bra prognos för nästkommande sol-
fläcksmaximum. Rutinmässiga mätningar på magnetfäl-
ten vid polerna har vi kunnat göra bara under de senaste 

fyra cyklerna, så arkiven går inte lika långt tillbaka som 
för solfläckarna. Trots detta kunde man redan 2007 förut-
säga att nästa maximum skulle vara svagt. 

Sträckas som gummiband

– Rent fysikaliskt känns metoden ganska tilltalande. 
Magnetfälten pekar rakt ut från solen och sträcks av dess 
differentiella rotation som gummiband. Det förstärker 
fälten och riktar dem i riktning öst–väst på solen. Sådana 
magnetfält kan sedan bilda solfläckar, även om man vet att 
detta bara händer på lägre latituder på solen. 

PA: Har forskarna blivit klokare av att studera just detta 
minimum, tror du?

– Ja. Många är övertygade om att det djupa minimum 
som vi sett kommer att vara avgörande för att vi ska kunna 
testa våra modeller och förbättra vår förståelse för den 
underliggande mekanismen som genererar ett – mer eller 
mindre – cykliskt magnetfält.

minst två nya solfläcksgrupper prydde solens skiva i februari 
och orsakade norrsken som blev synligt från norra sverige. solen 
avbildades i ultraviolett ljus av solforskningssatelliten soho den 16 
februari. 

färska astronyheter hittar du alltid på www.popast.nu
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