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Venuspassagen
den 8 juni

Mars & Venus

– på var sitt sätt

Populär Astronomi söker fler läsare
Hjälp oss att föra ut tidskriften!

Kartläggningen av Mars allt detaljrikare

V

i upplever just nu en tid med intensiv un
dersökning av en av våra närmsta grannar i
solsystemet, planeten Mars.
Fyra sonder gav sig av dit förra året.
En japansk sond tappades bort re
dan på väg till Mars. Den europeiska
Mars Express lade sig i satellitbana
kring Mars i december 2003 och
släppte ner sin landare Beagle 2,
som tyvärr sedan inte avhördes
mer. Något gick tydligen snett vid
landningen. Men moderfarkosten,
numera Marssatelliten Mars Ex
press, fungerar utmärkt. USA sände
inte mindre än två farkoster dit med
varsin landare, Spirit och Oppor
tunity, som landade välbehållna på
förutbestämda platser i januari i år.
Det var lite bekymmer med Spirit
i början, men av övergående natur. Dessa båda landare
medförde ”Marsbilar”, som nu kör omkring i områdena
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kring de båda landarna. Spirit landade i en krater, kallad
Gusev, som man misstänker kan vara en före detta sjö
botten, och detta är motivet till vår
omslagsbild denna gång. Den ur
sprungliga bilden är en mosaik
sammansatt av flera bilder från
Marsbilens panoramakamera och
vi återger bara en del av den här.
Landskapet är tämligen enahan
da, som vi vant oss från tidigare
Marslandningar, men stenarna på
detta ställe förefaller vara genom
snittligt mindre och ligga glesare.
I bakgrunden till höger skymtar i
horisonten en kulle som ligger sju–
åtta kilometer bort (delvis skymd
av solbilden på omslaget). Tvärs
över bilden finns ett område utan
större stenar. Vad beror detta på?
Mer om Mars ges i detta nummers inledande artikel, där
vi försöker summera de senaste upptäckterna.
♦
foto: nasa / jpl
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Planeter på
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Vi blir alltmer vana vid färder ut i solsystemet. Ja, det vill säga, än så länge
är de obemannade om man undantar Apolloprojektet 1969–72 som nu
är historia. Men obemannade sonder
sänds kors och tvärs genom solsystemet och vi höjer inte längre så lätt på
ögonbrynen av sådana skäl.
Men ur (populär)vetenskaplig
synpunkt är det svårt att undgå den
armada av rymdsonder som sändes
mot Mars och som kom fram kring
det gångna årsskiftet. Vi försöker ge
lite perspektiv åt denna händelse i en
bildkavalkad från den röda planeten.
Venuspassagen är nu strax framför
oss. Får jag bara påminna om att vi
redan i förra numret av Populär Astronomi gav de flesta intressanta data
om den förestående händelsen. Men
fler serveras i detta nummer.
Det finns fortfarande ouppklarade
ting i universum trots intensiv forskning från mänsklighetens sida. Men
de mystiska gammablixtarna tycks
ändå ha fått sin förklaring och den
presenterar vi. Ibland känns det ändå
skönt när ytterligare en bit i det jättepussel som kallas universum faller på
plats.
Slutligen, vi
intervjuar en
person som
gärna reser till
Mars vad det
lider. Vilken tur
att det redan
finns reselektyr skriven av
sakkunniga att
tillgå i bokhandeln!
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Ludvig Rasmusson

kommenterar rymdhoten

S

Foto: Ulla Montan

amuel Huntington heter en omdiskuterad amerikansk samhällsdebattör som för en del år sedan
skrev en mycket uppmärksammad bok om ”civilisationernas krock”. Där lanserade han idén att sedan
Sovjet fallit är det inte längre kommunismen som hotar
västvärlden, utan muslimerna. Det är sådana tankar som
ligger bakom president Bushs politik.
När vi blir kvitt det ena hotet dyker alltså genast ett
nytt upp. Så har det alltid varit i historien. Hoten och
fienderna har avlöst varandra. I Sverige har vi alltid sett
ryssarna som det stora hotet, utom under en tid innan
dess då det var turkarna. I modern tid har vi hotats även
av sjukdomar, senast aids som svenskarna på åttiotalet
enligt opinionsundersökningar visade sig vara mest rädda för av allt. Värre till och med än Sovjet alltså.
På något sätt verkar det ligga i människans natur att
vilja ha något stort att vara rädd för. Men inte fler än ett
hot i taget, det orkar vi inte med. Det jag har varit räddast för i mitt liv var atombomben när jag var ung. Då
var vi många som nästan såg en sorts automatik i att om
stormakterna hade så många atombomber som de då
hade, så skulle de också använda dem, förr
eller senare. Hur världen skulle överleva
detta förstod vi inte. Vi var rädda och pessimistiska.
Om muslimerna om några år upphör
som hot även för de allra värsta krigshetsarna i USA kräver därför automatiken att
ett nytt hot seglar upp. Det kan vara ett
starkt Kina eller en galopperande växthuseffekt eller ett nytt virus. Det går inte att
förutse, vi kan bara vara säkra på att något
blir det. Själv håller jag på meteoriter.

D

et finns redan många tecken på
det. Så mycket som de svenska
tidningarna skrivit om hot från meteoriter de
senaste åren har de nog aldrig skrivit förr. Och det är
verkligen skrämmande perspektiv med en jättestor stenbumling som faller ner på vår jord. Tänk på vad som
hände för sextiofem miljoner år sedan när alla dinosaurier och många andra arter på jorden utrotades!
Eller tänk på Tunguska sommaren 1908! Då föll vad
man tror var en rätt liten komet eller asteroid på ca 100
m ner i Sibirien och orsakade stor förödelse. Den hade
lika gärna kunnat falla ner i Stockholm, och då fått
mycket värre konsekvenser än atombomben över Hiroshima.
Vi hade tur även i mars i år när en asteroid passerade
jorden på bara fyrtiotretusen kilometers avstånd. Det är

4 populär astronomi ·  juni 2004

mycket närmre än månen. I gengäld var den inte så stor,
men ändå tillräckligt för att ställa till med fruktansvärd
förödelse. Sådana förbipasserande asteroider dyker upp
ungefär vartannat år. Denna asteroid upptäcktes av
NASA bara två dagar innan. Det är förstås alldeles för
kort tid för att vi skulle hinna göra något åt den. Fast det
hade inte hjälpt om vi upptäckt den långt tidigare. Med
dagens teknik kan vi inte göra mycket åt asteroider och
kometer som hotar oss. Fast det kanske vi kan om tjugo,
trettio år.

D

et finns många fantasifulla förslag hur vi ska
kunna oskadliggöra hotande himlakroppar
innan de når jorden. Det gemensamma för dessa
idéer är att det kommer att ta lång tid att realisera dem.
Vilket betyder att vi får gå omkring här nere på jorden
och känna oss nervösa under flera decennier framöver
– alla vi som inte är rädda för atombomben längre och
som inte heller skräms av muslimska terrorister.
Här är det plats för tre framtidsprognoser som är intressanta i sammanhanget.
Den första är hur lång tid det tar att ta
fram ett bra skydd mot sådana rymdhot.
Det andra är hur stor risk det är att vi
drabbas. I sin bok Pale Blue Dot skrev Carl
Sagan för tio år sedan att det var hög tid
att bygga upp ett jordiskt försvar mot
asteroider och kometer. Han ansåg att
en sådan krasch kunde inträffa när som
helst. Själv klarade han sig undan, eftersom han dog av andra skäl två år senare.
Sagan beräknade att risken för att dö i en
krock mellan jorden och en himlakropp
var en på tusen! Sannolikheten för att dö
i en flygolycka var bara en på två miljoner. Anledningen till denna stora riskbedömning var förstås att om vi väl krockar kommer oerhört många människor att dö. Fram tills dess är det farligare att flyga.
Den tredje framtidsprognosen är till skillnad från risken att träffas och chansen att bygga skydd, helt säker
– vi kommer att bli allt räddare för meteoriter och kometer ju ofarligare de andra hoten verkar.
Vi kommer helt säkert att få läsa fler och fler artiklar och notiser om kometer och asteroider som är på väg
mot oss. Fler ju bättre tekniken blir att upptäcka dem tidigt – och ju mindre tidningarna annars har att skriva
om. Blir det inga spektakulära terrordåd i sommar och
inga hemska mord kan vi nog räkna med att kvällstidningarna slår upp de nya himmelska hoten.
♦

Den 9 februari undertecknades vid en ceremoni vid
ESO:s högkvarter i Garching utanför München en
överenskommelse, som innebär att Finland blir fullvärdig medlem av ESO från och med 1 juli 2004. Undertecknarna var ESO:s generalsekreterare Catherine
Cesarsky och Finlands utbildningsminister Tuula
Haatainen. Finland blir därmed ESO:s elfte medlems
land. ESO driver två (snart tre) observatorier i Chile
förutom högkvarteret i Tyskland.

Jodå, den europeiska
kometsonden Rosetta
sköts upp från kosmodromen Kourou på
morgonen den 2 mars,
dvs. med några dagars
försening beroende på
dåligt väder och tekniska problem. Nu stundar tio års resa kors och
tvärs genom solsystemet
innan den så småningom, 2014, når sitt mål, kometen
Churyumov–Gerasimenko. För att den inte ska missa
passade astronomkollegerna vid La Silla-observatoriet i
Chile på att ta en bild av kometen så att man vet hur den
ser ut. Den svaga pricken i mitten av de stora utdragna
stjärnblafforna är alltså kometen som man nu är på jakt
efter.
♦

Pluto har fått konkurrens

foto: eso.

Rosetta kom iväg ordentligt

Under våren har två sinsemellan helt olika utställningar med astronomisk anknytning visats på Gustavianum,
Uppsalas gamla universitetshus som är museum numera.
Den ena var ett delresultat av ett projekt lett av Marie Nordström, där konstnärer och astronomer arbetat
ihop. Här visades alltså konst som inspirerats av universum och dess märkvärdigheter.
Den andra utställningen var en mer traditionell före
visning av vad forskarna sysslar med på Institutionen
för astronomi och rymdfysik – och det är mycket, från
satelliter som Odin till de mest avlägsna galaxer.
♦

– Inte illa, sa Jesper
Den amerikanska tidskriften Science
gör varje år upp en lista på de tio
naturvetenskapliga upptäckter som
man anser vara de viktigaste. Resultatet för 2003 blev att kartläggningen
av universums barndom med satelliten WMAP kom högst på listan. Den
upptäckten innebär att den mörka
energin dominerar universum. Detta
avhandlades i septembernumret 2003 av Populär Astronomi. Som nummer sex i listan kom upptäckten av
sambandet mellan gammablixtar och supernovor. Den
svenske astronomen Jesper Sollerman vid Stockholms
observatorium är inblandad i båda dessa projekt, vilket
får betraktas som sensationellt. I detta nummer på sidorna 10–13 ger han sin version om avslöjandet av gammablixtarnas sanna natur.
♦

FOTO: NASA / ESA / M. BROWN

foto: caltech

Under senare år har man hittat allt fler småplaneter
Nu har Hubbleteleskopet tagit några tittar på Sedna.
långt ut i solsystemet, i det område som nu kallas KuiMot förväntan visade det sig att Sedna inte tycks ha
perbältet. På grund av det stora avståndet ditut, jämfört
någon måne; dess rotation är så långsam, 20–50 dygn,
med till småplaneterna i asteroidbältet, är dessa kropatt något borde ha bromsat in den. Sedna själv är knappar svårobserverade, och bara de största ger sig till
past större än 1 600 km tvärsöver,
2004 DW
känna. För några månader sedan rapporterades det
eftersom den ryms inom ett enda
att Mike Brown vid Caltech hade hittat en himbildelement på Hubblebilderna, men
lakropp som han kallade Sedna efter en inuitisk
inte heller gärna mycket mindre
havsgudinna (namnet är dock inte officiellt godkänt
eftersom den syns så långt bort.
av IAU än), liknande Pluto
Ungefär lika stor är 2004 DW,
i storlek men ännu en bit
som upptäcktes av några amerikanska
längre ut i solsystemet; med
astronomer med Mike Brown i spetdet nuvarande avståndet 90
sen i februari i år. Men den tillhör Kuiperua förefaller det troligt att
bältet, liksom Pluto, än så länge med sin
den tillhör Oorts kometdiameter på 2 300 km den klart största av
moln. Dess mycket långalla småplaneter. Jo, det blir allt vanligare
Sedna→
sträckta bana, som tar 10 500
att frånkänna Pluto rangen som ”riktig”
år att genomlöpa, sträcker
planet. Men den diskussionen kommer
sig mellan 76 och 850 ua.
säkert att fortsätta länge än.
♦
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korta NYHETER

Astronomiska utställningar
i Uppsala

Finland blir medlem av ESO

MARS
av Tomas Hode (bildurval och -text)
och ESA & NASA/JPL (bild)

Kring årsskiftet nåddes planeten Mars av flera rymdsonder, den europeiska Mars Express med landaren
Beagle 2 och de amerikanska landarna Spirit och
Opportunity. Beagle 2 förolyckades vid landningen,
men de övriga fungerar utmärkt. Ett bildcollage rapporterar om sensationella fynd på grannplaneten.

Bilden över den vackra vulkankäglan (kalderan) är tagen med den högupplösande
kameran ombord på Mars Express som nu är en satellit till Mars. Vi ser kalderan av
vulkanen Albor Tholus, som är belägen i Elysiumregionen. Diametern på kalderan
är ca 30 km, och den når ett djup på ungefär 3 km. Intressant att notera är att höjden på vulkanen inte är mer än ca 4,5 km, något som alltså betyder att kalderan
är nästan lika djup som vulkanens totala höjd. Detta är mycket ovanligt på jorden.
Vulkanen är vid basen ca 160 km bred.
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med

nya ögon

Det slutgiltiga beviset på att vatten fortfarande existerar på Mars, om än i frusen form, ses här intill. Bilden är
sammanställd av data från sydpolen på Mars insamlade av OMEGA, ett instrument ombord på Mars Express
som mäter reflekterat ljus i bl.a. det infraröda området. Ur den vänstra delen av bilden kan man utläsa var
det finns fruset vatten (blått visar störst koncentration),
mittensektionen visar koldioxidförekomsten och den
högra delen är ett ”vanligt” fotografi av området.
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Panoramabild från Opportunitys landningsplats. Detta är ingen äkta färgbild, men
bilder tagna genom kamerans infraröda, blåa och gröna filter har kombinerats för
att ge en så korrekt färgsättning som möjligt. På bilden framträder en berghäll som
senare i detalj (se nedan) har undersökts av landaren. Berghällen är inte mer än 10 cm
hög, men har trots detta visat sig innehålla några av de mest sensationella strukturer som hittills observerats på Mars.

Opportunitys navigationskamera tog denna bild på det 36:e
Marsdygnet sedan landningen. Fordonet har nu kört fram till
berghällen, döpt till ”El Capitan”, och påbörjat mätningar. På
bilden framgår var den mekaniskt har bearbetat berget med
syfte att få en färsk yta för analys. Man kan även se fordonets
hjulspår.
Resultatet från mätningarna är sensationella: berget består till nästan 40 % av rent salt (en typ av svavelsalt), något
som mycket starkt argumenterar för att det bildats i närvaro
av vatten. Det är även troligt att denna process pågått under
en betydande tidsrymd, något som antyder att det har varit en
utdragen närvaro av vatten på denna plats. Då dessa mätningar utförts var det fortfarande oklart om det har rört sig om avsättningar genom cirkulerande grundvatten eller om det har
fällts ut i en stående vattenmassa (sjö eller hav).

På det 66:e Marsdygnet efter landningen tog Spirit denna mosaik av den närliggande meteoritkratern Bonneville. Denna har
en diameter av nästan 200 m och är belägen inuti den större
Gusevkratern. Spirit undersökte ett flertal stenar under sin färd
mot kraterkanten, stenar som troligen slungats ut när meteoriten som bildade Bonnevillekratern slog ner. Dessa stenar kan
därmed innehålla information om de bergarter som utgör botten av Gusevkratern. Orsaken till att Spirit skickades till just
kratern Gusev är att man misstänker att det legat en sjö där
tidigare som alltså då befunnit sig inuti kratern.
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Den runda försänkningen som syns på bilden är ett
resultat av den första mekaniska bearbetningen av
en sten som någonsin gjorts på Mars. Försänkningen skapades av ett instrument som kallas RAT (Rock
Ablation Tool) och är 4,5 cm i diameter. Instrumentet
”malde” sig ner knappt 3 mm under ytan på stenen.
Mätningar visade senare att stenen består av basalt.

En intressant upptäckt är att berghällen har visat sig vara full
av små bollar (NASA kallar dem ”blåbär”). De har en diameter
på ett par mm och har senare visat sig bestå av järnmineralet hematit. Man trodde till en början att de hade sitt ursprung
från vulkanisk aska, men senare undersökningar pekar på att
de snarare har ”vuxit till sig” inuti själva sedimenten. Detta
styrks även av man i bilden kan se tre bollar som vuxit ihop.
Även dessa upptäckter pekar på närvaro av vatten, eftersom
tillväxt av sådana ”konkressioner” enbart kan ske i vattenmättade sediment. Bilden av Mars som en tidigare våt planet börjar sakta växa fram!

På det 41:a Marsdygnet kom så de slutliga bevisen för att dessa bergarter inte
bara bildats i närvaro av vatten, utan att det även har rört sig om en stående vattenmassa i form av en sjö eller ett hav. De finlaminerade sedimenten innehåller
nämligen strukturer som är typiska för avsättning i en sjö eller ett hav.
En typ av dessa strukturer kallas korsskiktning och uppstår när rinnande vatten
bildar vågformiga ”rippler” i sedimenten, vilka sedan skärs av när vattnet byter
riktning. Man kan på olika ställen se dessa strukturer i bilden där ett lager med en
viss vinkel ”klipper av” ett annat lager med en annan vinkel (därav korsskiktning).
Lagerriktningarna är markerade med svarta och
blåa streck. Vattnet strömmade i det här fallet troligen mot eller från betraktaren.
Sammantaget antyder dessa fynd att Mars i ett
tidigare skede inte bara haft närvaro av flytande
vatten i form av kortvariga floder, utan att det faktiskt rört sig om stående vattenmassor som dessutom varit stabila över relativt långa tidsrymder. I förlängningen betyder detta att våra möjligheter att
finna spår av liv på ytan av Mars har ökat dramatiskt – förutsatt att liv verkligen i något skede har
uppstått på Mars.

♦
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γ

Gamma b
Gammablixtarna från yttre rymden har äntligen
avslöjat sin sanna natur. Efter mer än trettio års
spekulationer om deras orsak har vårt spaningsarbete nu lyckats binda en misstänkt vid utbrottsplatsen, en exploderande stjärna.

D

et var amerikanska spionsatelliter som först upptäckte gammastrålningsutbrotten från rymden.
Gammastrålar är den mest energirika formen av
strålning och skapas exempelvis vid atombombsexplosioner. Det var just för att kontrollera att ryssarna inte
provade några bomber som en armada av gammakänsliga satelliter sändes upp. Eftersom denna strålning inte
kan tränga igenom jordens atmosfär var det alltså först
i slutet av 1960-talet som astronomerna insåg att jorden
kontinuerligt utsätts för skurar av gammastrålning från
rymden. Utbrotten varar oftast några få sekunder, och
man hade inte en aning om var de kunde komma ifrån.
Sparsamt med observationer innebar fritt spelrum
för teoretiskt lagda forskare. Under drygt tjugo år lades
hundratals teorier för gammablixtarnas ursprung fram.
Den allra första handlade om gammastrålning från
supernovautbrott, dvs. från exploderande stjärnor. Den
amerikanske forskaren Stirling Colgate, som var verksam vid Los Alamos (det forskningsinstitut där de amerikanska atombomberna utvecklades) har ägnat hela
sin vetenskapliga karriär åt att räkna på atombomber
och supernovor och har lanserat en lång rad mer eller
mindre spekulativa teorier inom astronomin. Det var
till viss del Colgates teorier som fick hans kollegor vid
Los Alamos att söka efter utomjordiska gammasignaler i sina spionsatellitdata. Colgates teori hamnade dock
snabbt i malpåse, eftersom man inte lyckades hitta något samband mellan de gammablixtar som observerades och de supernovor som man hittade. Andra spekulationer var mer fantasifulla, exempelvis den om ko
meter som krockar med Vintergatans neutronstjärnor.
Man visste faktiskt inte om blixtarna kom från vårt eget
solsystem, från Vintergatan eller möjligen från platser
ännu längre bort i kosmos. Nya satelliter skulle avslöja
mer om blixtarnas härkomst.
Satelliten med CGRO (Compton Gamma Ray Observatory) sändes upp 1991 och kunde observera gammablixtar i nästan tio år innan NASA bestämde sig för att
dumpa det 140 ton tunga teleskopet i Stilla havet. Un10 populär astronomi ∙ juni 2004

av Jesper Sollerman

der dessa år hittade CGRO drygt 2 700 blixtar, nära nog
ett utbrott varje dag. Det visade sig att blixtarna kommer från alla möjliga håll på himlen. De var alltså varken koncentrerade till planeternas banplan i solsystemet eller till vintergatsplanet. Detta verkade tyda på att
blixtarna härrör från mycket stora avstånd. Men om de
ligger så långt borta måste utbrotten vara utomordentligt kraftfulla, vilket gjorde att vissa astronomer ändå
trodde att de kom från någon slags halo kring vår egen
galax. Satelliten Beppo–Sax, som sändes upp 1997, gav
svaret.
Gammastrålningsteleskop har dålig upplösning och
kan inte bestämma exakt var på stjärnhimlen en signal kommer ifrån. Beppo–Sax löste detta problem med
hjälp av en medföljande detektor för röntgenstrålning.
När en gammablixt registrerats vändes röntgendetektorn snabbt mot samma plats, och lyckades då finna en
källa som långsamt falnade. Röntgenteleskopets bättre
upplösning gav möjligheten att ge optiska teleskop på
marken exakta koordinater för denna så kallade efterglöd. GRB 970228, dvs. utbrottet som registrerades den
28 februari 1997, var det första som kunde fotograferas
också i synligt ljus med markbundna teleskop. Plötsligt
stod hela världens armada av teleskop och sofistikerade
instrument till gammablixtforskarnas förfogande. Sådana observationer av GRB 970508 var de första att bestämma ett avstånd till en gammablixt. Den visade sig
ligga mycket långt borta, den exploderade då universum
bara var ungefär hälften så gammalt som det är nu. En
del av gåtan var löst – blixtarna härrör verkligen från
yttre rymden.

I

dag har mer än trettio blixtar avståndsbestämts, och
samtliga ligger på mycket stora avstånd. För att kunna synas på så stora avstånd måste utbrotten vara
fantastiskt energirika. Man skulle behöva förinta hela
solen i en gigantisk explosion för att få en tillräckligt
kraftig smäll. Detta utesluter nästan alla de teorier som
hittills lagts fram. De två populäraste förklaringarna

blixtar
Supernovan SN 1998bw = GRB 980425
(GRB = Gamma Ray Burst = gammablixt)
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D

GRB 030329
3 april 2003

↓

FOTO: ESO

idag inkluderar kolliderande neutronstjärnor eller superSkarpa bilder med Hubbleteleskopet har visat att blixnovaexplosioner.
tarna kommer från områden där stjärnor föds – precis
Att supernovor faktiskt skulle kunna ha med saken
som supernovor gör. Observationer av den falnande efatt göra visade sig i april 1998. GRB 980425 påvisaterglöden till gammablixtar visade även att dessa ibland
des av Beppo–Sax, och som vanligt inleddes ett intenåter blev ljusstarkare efter 10–20 dygn. Eftersom en susivt sökande efter efterglöden på många teleskop runt
pernova är som ljusstarkast efter just 10–20 dygn kunde
om i världen. På NTT-teleskopet på La Silla-observatodetta tyda på att en supernova exploderat samtidigt som
riet i chilenska Atacamaöknen fann man inte den vangammablixten detekterats. Men detta var bara indicier.
liga svaga suddiga fläck som brukar karakterisera efterBindande bevis saknades fortfarande.
glöden till en gammablixt många miljarder ljusår bort.
Istället fann man ett klart lysande objekt nära centrum
en 29 mars 2003 påvisade satelliten HETE-II,
av en tämligen närbelägen galax.
Beppo–Sax’ efterföljare, en mycket kraftig gamMin kollega Nando Patat arbetade då på det näramablixt. Endast en och en halv timme senare
liggande 3,6-meterhade efterglöden
steleskopet och behittats och ett spekt
rättade hur astronorum som togs natmerna från NTT kom
ten efter visade att
springande med sina
gammablixten låg
märkliga observaknappt 3 miljarder
tionsdata och undrade
ljusår bort. Det är
vad det kunde vara.
visserligen ganska
– Eftersom ni fråavlägset, men fakgar mig som är supertiskt väsentligt närnovaforskare, svarade
mare än alla andra
Nando, så måste det
gammablixtar. Om
väl vara en supernova.
GRB 030329 var
Och så var det.
associerad med en
Supernova 1998bw,
supernova av samsom den sedan kom
ma kaliber som SN
att kallas, visade sig
1998bw, så borde
vara en mycket ovanman kunna obserlig supernova, ljusvera supernovan
stark och energetisk.
med ett bra teleskop
Nando och jag kom
sisådär 10–20 dygn
att ägna flera år åt att
efter smällen. Här
studera denna supergällde det att handnova närmare. En su- Gammablixten GRB 030329 observerad med Very Large Telescope på Parala snabbt.
pernova som explode- nalobservatoriet i Chile strax efter utbrottet. Denna gammablixt visade sig vara
rade på samma plats
ör att kunna
associerad med en supernovaexplosion. På föregående sida syns supernovan
SN
1998bw
som
exploderade
i
april
1998.
Även
denna
energetiska
supernova
och på samma tiddetaljstudera
punkt som en gamma spelade en betydande roll i avslöjandet av gammablixtarnas ursprung.
efterglöden
blixt var en stark
behövs observaindikation på att dessa fenomen är relaterade. Plötsligt
tionstid på ett stort teleskop. Sådan söker man vanligtbörjade forskare som ägnat sig åt gammablixtar att sam- vis nästan ett helt år i förväg. Det duger naturligtvis
arbeta med oss supernovaforskare. Men långt ifrån alla
inte i den snabba gammablixtforskningen. Därför tillåts
var övertygade om något samband.
vissa speciella program som kan aktiveras direkt om
GRB 980425 är den mest närbelägna av alla gammanågot spännande skulle ske ute i rymden. Då en gammablixtar, men var inte särskilt intensiv i gammastrålning.
blixt detekteras får observatörerna på teleskopet släppa
Det innebär att den måste varit tiotusentals gånger
vad de håller på med och istället ägna sig åt denna. Seljussvagare än sina mer avlägsna kusiner. De flesta ville
dan flera år har ett stort forskarlag förfogat över sådan
nog mena att SN 1998bw var en ovanlig supernova som
target of opportunity-tid på Paranalobservatoriets fyra stora
på något sätt lyckats avge lite gammastrålar, men att den teleskop i Chile. Forskarlaget har grenar i flera europeinte hade något gemensamt med de gammablixtar vi
iska länder och har ett snabbt och effektivt nätverk, där
observerar från de mer avlägsna delarna av kosmos. De
en av noderna ständigt har 24-timmars jour för att disenaste fem åren har dock frammanat flera indicier till
rekt kunna agera när ett ny gammablixt detekterats. På
förmån för supernovornas betydelse i gammablixtsagan. grund av mitt intresse för SN 1998bw hade jag sedan

F
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simulering: Woosley / uc santa cruz, usa

flera år knutits till den danska
noden i Köpenhamn, men
jag hade tidigare inte tagit
aktiv del i deras arbete.
Nu ringde jag upp Jens
Hjorth i Köpenhamn för att
poängtera att detta var den
stora chansen att faktiskt detektera en supernova i en
gammablixt. Jens höll med –
och snart hade han arrangerat så att vi kunde börja
observera GRB 030329. Vi
insåg också att vi knappast
var de enda astronomerna i
världen som ville försöka att
spektroskopiskt identifiera en
supernova i GRB 030329, så vi
borde observera GRB 030329
så snart som möjligt.
Vårt första spektrum fick
vi den tredje april, fem dagar
efter utbrottet. Det visade ett
plant spektrum, typiskt för
efterglöden från gammablixtar. Nästa observation, fem
dagar senare, var mycket intressantare.
Då vi subtraherade bort bidraget från efterglöden
liknade vårt nya spektrum precis det som observerats i
den mycket energetiska SN 1998bw. Det var just det här
vi letade efter, men när jag först fick fram dessa data på
min datorskärm trodde jag knappt det var sant. Här var
det slutgiltliga beviset för att gammablixtar är associerade med supernovor. Vi var dock inte de enda som observerat GRB 030329 just den natten. Ett amerikanskt
forskarlag hade tagit ett spektrum nästan exakt samtidigt som vi. Under natten knåpade de snabbt ihop en
kort artikel om denna upptäckt och skickade den till en
vetenskaplig tidsskrift. På morgonen när jag vaknade
hade de lagt ut sin artikel på nätet för allmänt beskådande. Vi lät oss dock inte nedslås.
VLT är ett bra teleskop och våra data höll mycket
god kvalitet. Efter ett tredje observationstillfälle, som
konfirmerade likheten med SN 1998bw, ägnade vi några dagar och nätter åt att analysera våra observationer
och skriva ihop en artikel till den brittiska tidskriften
Nature. Vi kunde bland annat konstatera att supernovan
verkligen var ovanligt ljusstark, precis som SN 1998bw,
samt att de hastigheter som den utslungade supernovagasen rörde sig med var större än 35 000 kilometer i sekunden. Det var till och med snabbare än i SN 1998bw.
Denna analys tillät oss att avfärda flera populära teorier om gammablixtarnas ursprung. GRB 030329 verkar
istället stämma väl överens med förutsägelser från teorin om kollapsarer, ursprungligen framlagd som misslyckade supernovor.

Ovan ses en datorberäknad bild av en kollapsar och dess närmaste
omgivning. Den kollapsande stjärnan bildar en insamlingsskiva, de
brandgula områdena i bilden, innan allt material fallet in i det svarta hålet i mitten som är ca tre gånger så tungt som solen. Bilden är
ca 600 km tvärsöver.

E

n kollapsar börjar med en tung stjärna som exploderar som en supernova. En supernova lämnar
oftast kvar en neutronstjärna, men i en kollapsar
faller så mycket materia tillbaka på neutronstjärnan att
den faller samman till ett svart hål. Mer materia sugs in
i det svarta hålet via en insamlingskiva, och det är materia som sugs in i det svarta hålet som verkar som själva
motorn för gammautbrottet.
Strax efter det att vi skickat in vår artikel till Nature
var det en stor konferens om supernovor och gammablixtar i Valencia. Nando Patat skulle föreläsa om SN
1998bw och jag skickade honom våra nya spektra av
dess tvilling, GRB 030329.
– Under alla år jag arbetade med SN 1998bw så trodde jag faktiskt aldrig riktigt på sambandet med gammablixten, erkände Nando Patat till min förvåning. Men
nu tror jag det definitivt.
Kvällen innan Nando skulle presentera våra nya data
ringde han också Stirling Colgate, numera pensionerad
från laboratoriet i Los Alamos, och berättade att nu verkade det faktiskt som om hans teori bekräftats.
– Fantastiskt, svarade Stirling Colgate. Förresten, vilken av mina teorier är det du menar?
♦
JESPER SOLLERMAN är docent i astronomi vid Stockholms
universitet och han ägnar sig åt supernovor och kosmologi.
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astronomiska nyheter

ESO-dag i Stockholm

Ovan ses ESO:s generaldirektör Catherine Cesarsky
med Göran Östlin i bakgrunden.
Till vänster en fantasibild av det tänkta kolossalteleskopet OWL – jämför med långtradaren och
de små människorna!

bild: eso

Längst ned en jämförelse av observationskvaliteterna hos dagens jätteteleskop med vad som skulle
kunna bli fallet med ett OWL på rätt sätt försett
med såväl aktiv som adaptiv optik.

M

bild: eso

ed anledning av att det i år är är fem år sedan
Very Large Telescopes (VLT) första delteleskop Antu kunde tas i bruk vid Paranalobservatoriet i Chile reste Europeiska Sydobservatoriets (ESO)
generaldirektör Catherine Cesarsky och ett par av hennes
medarbetare runt i medlemsländerna och berättade om
vad som åstadkommits under ESO:s tillvaro och inte
minst om de omvälvande planer som finns för framtiden. Den 9 mars hade turen kommit till Stockholm.
Åtskilliga av Sveriges astronomer hade samlats i AlbaNova, där Stockholms observatorium numera är inrymt.
Vid en inledande pressträff framträdde också Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling och forskaren
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Göran Östlin och berättade om Sveriges förbindelser
med ESO, organisatoriskt och ur forskarsynvinkel.
Catherine Cesarsky gav bakgrunden till ESO:s framväxt och följde dess utveckling fram till nutid med några
blickar framåt mot ALMA-projektet; Atacama Large
Millimeter Array med sina 64 tolvmeters radioteleskop
byggs högt uppe i Anderna i samarbete med USA.
Förstudieteleskopet APEX är redan i drift vid Chajnantorobservatoriet, 5 000 m över havet. Hon kunde också
släppa en alldeles färsk nyhet: en vecka tidigare hade ett
nytt rekord för galaxers rödförskjutning slagits, genom
att VLT-spektra gett värdet z = 10 för en synnerligen
avlägsen galax.

Francesco Parese berättade om status för superinterferometern VLTI, där inte bara de fyra teleskopen i
VLT-systemet ingår, utan också fyra mindre teleskop av
vilka det första stod på plats i januari i år. Redan nu har
man kunnat bestämma formen på enstaka stjärnor, t.ex.
den plattaste kända stjärnan Achernar, och fingranska
den aktiva kärnan i galaxen NGC 1065.
Riktigt spännande blev det när Roberto Gilmozzi
redogjorde för planerna på 100-metersteleskopet OWL,
Overwhelmingly Large Telescope, eller det överväldigande
stora teleskopet. Om det blir verklighet kommer det
att byggas successivt och kunna användas redan då
några åttametersdelar av den segmenterade jättespegeln
kommit på plats.
Konstruktionen blir okonventionell: huvudspegeln
är sfärisk och sekundärspegeln plan, vilket gör dem
enkla att designa och billiga att framställa men med-

för svåra bildfel. Dessa trollas bort med ett avslutande
linssystem. Hela teleskopet ska förstås förses med såväl
aktiv optik, så att spegelformen kan modifieras alltefter
åt vilket håll teleskopet pekar, som adaptiv optik, så att
man kan göra ögonblickliga korrektioner för att motverka ändrad luftoro.
I färdigt skick räknar men med att kunna urskilja jordliknande planeter i system runt stjärnor på tiotals ljusårs
avstånd, hitta supernovor från en tid då universum var
mindre än en tiondel så stort som nu (och ta spektra av
dem som exploderade vid z = 4) samt avbilda blivande
galaxer vid tiden för universums rejonisering, dvs. när de
första heta stjärnorna uppkom och med sitt ultravioletta
ljus sönderdelade atomer i atomkärnor och fria elektroner.
Om ett beslut att bygga OWL fattas i december i år kan
de första resultaten komma från det delvis uppbyggda
teleskopet 2016 – det är vad Gilmozzi hoppas på.
♦

TN J1338: NASA / ESA / G. Miley och R. Overzier (Leidenobservatoriet)

RDCS 1252: NASA / ESA / J. Blakeslee (Johns Hopkins Univ.) / M. Postman (STScI) / P. Rosati (ESO)

Gasjättar sedda genom Hubbleteleskopet

H

ubbleteleskopets Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS) och Advanced Camera for Surveys (ACS)
har tagit nya bilder av Uranus och Neptunus. I
den övre raden ses de båda kalla gasjätteplaneterna så
som vi själva skulle se dem i ett tillräckligt stort teleskop.
Skillnaderna dem emellan är inte så påtagliga.
Men i den undre raden ses bilder som färgförstärkts
genom användandet av specialfilter, och där är skillnaderna slående. Det är inte bara att Uranus’ polaxel ligger
ner – vilken troligen är anledningen till de uppenbara
skillnaderna mellan dess två halvor – utan strukturen av
band i deras atmosfärer är också rätt olika.
Genom att ytterligare förstärka de omgivande delarna
av bilden kan vi se planetens tunna ringsystem och flera

av dess månar. Den yttre ringen, som består av stoft och
småsten, är bredare på ena sidan och tecknar en tunn
mörk linje över Uranus’ högra sida (vilket syns bättre på
den oförstärkta bilden).
Den ljusa månen i nedre högra hörnet är den snövita
Ariel. Fem mörka månar ligger strax utanför ringarna,
räknade medurs uppifrån Desdemona, Belinda, Portia,
Cressida och Puck. Några ännu ljussvagare månar syns
på andra, mer långexponerade bilder som också togs i
somras.
♦
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S

verige har fått ett nytt observatorium. Den 19 feb
ruari 2004 invigdes Bengt Hultqvist-observatoriet i
Kiruna, ett samarbetsprojekt mellan Kiruna Rymdoch Miljöcampus och Rymdgymnasiet i Kiruna.
Kupolen, som är byggd helt i trä, är fyra och en halv
meter hög med en diameter på drygt fem meter. Därinne
står ett teleskop som tidigare låg nedpackat på Institutet
för rymdfysik. Kupoltaket glider runt på ett kullager bestående av 350 golfbollar!

Invigningen förrättades av Bengt Hultqvist själv, som
genom att grunda Kiruna Geofysiska Institut 1957 satte
igång rymdverksamheten i Kiruna. Han konstaterade att
ett nytt viktigt steg nu tagits för denna och för utbildningen av nya gymnasister och studenter med inriktning
mot rymden.
Dessförinnan hade bl. a. Martin Bohm hållit ett tal där
han noterade att detta är världens näst nordligaste observatorium.
♦

bild: nasa

Nära ögat i mars

E

tt något obehagligt rekord slogs den 18 mars 2004,
när den lilla asteroiden 2004 FH passerade närmare
jorden än någon annan känd himlakropp. Avståndet var inte större än 43 000 km. Beteckningen visar att
detta var den åttonde (H) asteroid som hittats under den
sjätte (F) tvåveckorsperioden 2004, dvs. bara en kort tid
innan närpassagen.
Den lilla himlakroppen är inte mer än omkring 30 m
i utsträckning, vilket dock är tillräckligt för att den skulle
kunna ses med fältkikare när den var som närmast.
Det var genom övervakningsprogrammet LINEAR,
som främst är avsett att hitta kilometerstora asteroider

foto: eso

astronomiska nyheter

Bengt Hultqvist-observatoriet invigt

I

nför den kommande landningen av sonden Huygens
på Saturnusmånen Titan i början av nästa år är det
förstås viktigt att veta så mycket som möjligt om denna
jättelika satellit med sin täta atmosfär av kväve, metan
och andra kolväten – Titan är faktiskt en bit större än
planeten Merkurius.
En fransk forskargrupp som arbetat med Paranalobservatoriets teleskop Yepun har tagit nya bilder av Titan
med en infrarödkamera speciellt avpassad för våglängder
runt en av metans absorptionslinjer. Med hjälp av adaptiv optik har bilderna fått en otrolig skärpa som medger
att formationer på ytan kan identifieras.

16 populär astronomi ∙ juni 2004

som hotar att slå ned på jorden, som upptäckten gjordes. I genomsnitt tror man att så små himlakroppar som
2004 FH kommer så nära jorden vartannat år, men de
flesta undgår upptäckt.
♦

Nya bilder
av Titan
Den vänstra bilden är tagen i våglängden 1,575 µm och visar ljusa och
mörka områden på ytan. De mörka
kan vara de ”hav” av flytande kol
väten, som radarobservationer gjorda
med 300 m radioteleskopet vid Arecibo avslöjade för en tid sedan. De har
fått tillfälliga namn av den grupp som tagit bilderna: det
”liggande H:et”, ”hunden” som jagar efter en ”boll” och
”drakens huvud”. Slutgiltiga namn måste ges av IAU:s
arbetsgrupp för planetnamn innan de blir officiella. De
ljusa områdena kan bestå av istäckt höglänt terräng.
På bilden till höger, tagen i metanlinjen vid 1,625 µm,
är det egentligen bara själva atmosfären som syns – allt
ljus från Titans yta absorberas där.
På vissa bilder syntes en lysande fläck uppe i atmo
sfären ovanför Titans sydpol, omkring 140 km över dess
yta. Den flyttade sig från ena sidan av polaxeln till den
andra under observationernas gång.
♦

UTSIKT FRÅN JORDEN
med Dan Kiselman (text) och Sophia Lundquist (bild)
När molnen skingras ser vi rätt ut i rymden. Vad är det vi ser?
Och varför? Vi vill illustrera hur både ny och gammal astronomisk
kunskap ger hisnande kosmiska perspektiv även i det vardagliga.
På himlen finns något för alla.

DEL 9: SOl ute, sol inne

1

Stjärnorna är solar. Solen är en stjärna. En
medelstor, medelålders stjärna. En vacker och
spännande stjärna. Men – ljuset från dess heta
yta är så intensivt att det skadar ögonen om
man tittar direkt på den. Sedan blir det svårt
att njuta av utsikten.

Hur ska man då göra för att studera solen utan att bli blind? Ett säkert solfilter får max
släppa igenom ett par hundratusendelar av ljuset. Genom ett sådant ser man BARA solskivan, inget annat. Vanliga solglasögon är FULLSTÄNDIGT otillräckliga. Men filtret måste
också stoppa osynligt infrarött ljus – därför ska man INTE experimentera med egna filter,
de kan vara farliga.

2

Astronomifirmor och vissa optiker säljer solfilter och eleganta
solförmörkelseglasögon. Svetsglas av allra, allra, allra mörkaste
sorten är testade och säkra. Det är OK att lägga ihop flera av
de ljusare.

3
4

Ett litet hål i en rullgardin eller pappskiva blir en hålkamera. På en skärm kan
man utan risk betrakta en liten solbild. På liknande sätt kan man använda en
liten kikare på ett stativ för projektion. (Titta inte med ögat i kikaren ens
för bråkdelen av en sekund!) Utan kikare men med filter eller hålkamera kan
solobservatörer se de största solfläckarna och förstås solförmörkelser samt
– för den som lever i rätt tidsålder – Venuspassager.
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flydda TIDER

D

et första dubbelhäftet 1954 inleddes med en redogörelse av Bertil Lindblad Om planerna angående ett
kooperativt internationellt observatorium i södra hemisfären. Initiativet hade tagits av Jan Oort i Nederländerna,
och ett första möte hölls i juni 1953. Ett halvår senare, i
januari 1954, ägde en ny konferens rum, med deltagare
från Nederländerna, Västtyskland, Belgien, Frankrike,
England och Sverige. Man beslöt att snarast undersöka
dels hur ett sådant observatorium
borde utrustas, dels luftförhållandena
i Sydafrika, som då framstod som
den mest lämpade placeringen.
Det dröjde åtta år innan den nya
organisationen, Europeiska Sydobservatoriet, verkligen kom till stånd,
och då med deltagande av Nederländerna, Västtyskland, Belgien,
Frankrike, Danmark och Sverige.
Ytterligare två år senare belöts det att
Chile skulle bli värdland för det nya
storobservatoriet, som borde placeras på berget La Silla.
*
Häftet dominerades av Åke Wallenquists berättelse om
radioastronomins utveckling. Med början i Karl Janskys
observationer av radiostrålning från Vintergatan i början
av 1930-talet kom denna helt nya vetenskapsgren att ta
verklig fart efter andra världskriget med dess radiotekniska framsteg. Om interferometerteknik skriver Wallenquist: ”I jämförelse med den optiska astronomins
interferometer är den radioastronomiska ett mycket
ofullkomligt instrument. Med dess hjälp har man sålunda
på 2 meters våglängd endast kunnat uppmäta radiokällors

Det stod i

diametrar, som är större än 6 bågminuter.” Några år senare
var förhållandet det rakt motsatta, tack vare möjligheten
att samköra radioteleskop på stora avstånd från varandra.
Först nu har den optiska astronomin åter hunnit ifatt.
Radioobservationsresultaten från så vitt skilda objekt
som månen, solen och Vintergatan, med en begynnande
kartläggning av spiralstrukturen hos den interstellära vätgasen, beskrevs förstås också.
*
I övrigt ägnades häftet bl. a. åt
tidigare solförmörkelser – det var
ju snart dags för en total sådan i
Sverige i juni 1954. Men även interstellärt stoft och solobservationer
från Capristationen avhandlades,
och i notisform omnämndes bl. a.
nyupptäckta kometer.
*
Årets andra dubbelhäfte bestod
naturligtvis till allra största delen av
redogörelser för de olika solförmörkelseexpeditioner
som sänts ut från de svenska observatorierna liksom från
utlandet. Delvis drabbades de av moln, men på många
ställen blev resultaten givande. Knut Lundmark hade lyckats
utverka ett bombplan av den svenska regeringen, med
vilket han följde förmörkelsen från Jönköping till Öland.
*
K.G. Malmquist berättade om tillkomsten av det hundraårsjubilerande Uppsalaobservatoriet, och nya rön om
den kosmiska avståndsskalan presenterades av Åke Wallenquist. Ännu fler kometer hade upptäckts; andra astronomiska nyheter gavs också som små notiser.
♦

Populär
astronomisk
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Rimstugan

1954

Kommande viktiga astronomiska händelser är det vår skyldighet att uppmärksamma. Gandalf fick därför denna gång ett
specialuppdrag: Kommentera den förestående Venuspassagen!
Om nu denna händelse av någon anledning inte kommer att
kunna observeras (moln, regn etc.), så kan man ju alltid resa
till den lilla sörmländska orten Flen enligt drapan nedan.

Hör här historien om en Flenfrus blamage,
för när grannen kom ut ur sitt stenhusgarage
gick hon naken förbi
och han sa med ett skri:
– Det var väl en ovanlig Venuspassage!
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av Björn Stenholm

D

et finns gott om Messierobjekt i stjärnbilden
Skytten, det har vi redan noterat i dessa spalter
och fler kommer vi att presentera de kommande åren. Jag undrar om Charles Messier själv funderade
på varför så många i hans lista på icke-kometer hamnade just i denna del av himlen.
För så var det. Charles Messier jagade egentligen
kometer, och han ville ha koll på allt som kunde misstas
för att vara sådana. Därför gjorde han upp sin lista, som
sedermera fått namnet Messierkatalogen och som i våra
dagar upptar 110 nummer.
Just nummer 18 i hans lista är en upptäckt som han
själv har gjort. Vi har kommit över ett exemplar av hans
katalog, publicerad 1781, och vi återger vad han skriver där (se även bilden nedan med ett utdrag ur katalogen) den 3 juni 1764: En hop med små stjärnor ett litet stycke
nedanför nebulosan nr 17, omgiven av svag nebulositet, denna hop
är mindre framträdande än
den tidigare, nr 16: med en
vanlig kikare med längden
tre och en halv fot, förefaller
denna hop vara en nebulosa;
men med en bra kikare ser
man inget annat än stjärnor. Diametern anger han till 5 bågminuter.
Andra observatörer och katalogmakare tycks inte ha
så mycket till övers för M 18. Det vanliga omdömet är
att det är en gles och stjärnfattig stjärnhop, inte mycket
att bråka om. Den svaga nebulositet som Messier själv
påstår sig ha sett nämns inte av någon annan. Det är
antagligen ingen nebulositet kring M 18. Moderna bilder visar ingen sådan, t.ex. den som visas här ovan. Där

Messier 18 är sannerligen ingen ”rik” stjärnhop, de flesta
stjärnor som syns här tillhör inte stjärnhopen. Egentligen är
endast några tiotal stjärnor medlemmar i M 18. De ljusaste
stjärnorna på bilden är hopmedlemmar. Bilden är tagen i tre
separata färger, blått, gult och rött, som sedan slagits samman. Bildfältets sida är 22 bågminuter.
Bilden togs i juni 1996 inom ramen för ett observationsprogram för studenter. Teleskopet som använts är Burrell
Schmidt-teleskopet som tillhör Warner and Swasey Observatory men som finns på Kitt Peak National Observatory i
Arizona, USA.

emot kan naturligtvis ett stort antal stjärnor, så som fallet är i stjärnbilden Skytten, bidra till ett sådant nebulöst intryck. Det är ju in mot Vintergatans centrum vi
blickar.
Men med ett litet teleskop så ser man ett dussintal
stjärnor, kanske till och med över tjugo. Ett modernt
värde på diametern är 9 bågminuter och med ett föreslaget avstånd av 4 900 ljusår (olika källor ger vitt skilda
värden) så får stjärnhopen en linjär diameter av 17 ljusår.
De ljusaste stjärnorna är blå stjärnor av spektraltyp
B3, vilket gör att vi har med en ung stjärnhop att göra.
Men i hopen finns också en del gula och brandgula
stjärnor. Stjärnhopens ålder är uppskattad till endast 32
miljoner år, vilket torde betraktas som ungt i stjärnsammanhang.
M 18 ligger i stjärnbilden Skytten ungefär mitt emellan M 17 och M 24,
nära den norra gränsen mot stjärnbilden
Ormen. Galaktiska
ekvatorn, dvs. Vintergatans symmetriplan,
stryker förbi alldeles
intill. Stjärnhopens rektascension är 18 h 20 min och
deklinationen –17º 8'. I likhet med M 17 kommer den
alltså ett stycke upp på himlen i södra Sverige och sensommaren är den bästa årstiden för att se den. Ett litet
teleskop behövs och tänk på att hopen är stjärnfattig
men området som helhet är stjärnrikt. Det kan ställa till
vissa problem när man ska finna det lilla antalet stjärnor
som M 18 består av.
♦
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messier katalogen

M 18, en öppen hop i Skytten

Himlen sätter tidtabellen
– invigningen av Venus i Stockholm
Mitt under pågående Venuspassage kommer en
länk i det landsomfattande Sweden Solar System
att invigas på Tekniska högskolan i Stockholm.
Allmänheten inbjuds att delta i detta evenemang.
Här kommer historien bakom det storslagna projektet.

T

isdagen den 8 juni 2004 på förmiddagen invigs ett
nytt konstverk på Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH) i Stockholm: ”Venus” av den kaliforniske
konstnären Daniel Oberti. Men det är inte bara ett
konstverk utan samtidigt en modell av själva planeten,
62 cm i diameter. Venusmodellen är en viktig del i
projektet Sweden Solar System (SSS), som började byggas
i slutet av 1990-talet. Den sträcker sig nu över hela
Sverige från Karlshamn till Kiruna. Solen, planeter,
kometer och småplaneter är gestaltade, var och en på rätt
avstånd, i rätt storlek och i samma skala, 1:20 miljoner.

Sweden Solar System
täcker in hela
Sverige

Grundtanken i projektet Sweden Solar System är att
utgå från Globen i södra Stockholm, världens största
sfäriska byggnad, som får representera solen. Planeterna
läggs därifrån ut som ett pärlband norrut, genom Stockholms innerstad, 300 km bort till modellen av Pluto
med tvillingplaneten Charon vid Staffansgården i Delsbo. I det tättbebyggda Stockholm finns solsystemets
”innerstad” av små planeter: Merkurius vid Stockholms
stadsmuseum, Venus på Kungliga Tekniska Högskolan,
jorden/månen på Cosmonova/Naturhistoriska riksmuseet och Mars i Mörby Centrum. Man når innerstadsmodellerna med tunnelbana; de hamnar till och med,
var och en, vid en egen tunnelbanestation: Gamla Stan,
Tekniska Högskolan, Universitetet, respektive Mörby Centrum. Jätteplaneterna ligger därefter utspridda
norrut: först kommer Jupiter på Arlanda och Saturnus i
Uppsala, därpå Uranus i Furuviksparken utanför Gävle
och Neptunus i Söderhamn. I en del fall har det blivit
förbluffande fullträffar med skalan. Cosmonova hade
redan sedan länge jorden i sin logotyp. Då Uranus hamnade i Furuviksparken hade man redan byggt upp en
utställning om barna Hedenhös i Uruviksparken, med
hunden Urax och Uroxen! Neptunus, havsguden i antik
mytologi, landade elegant i kuststaden Söderhamn som
har en båt i stadsvapnet.

TECKNING: JÖRGEN APPELGREN

M
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av Nils Brenning

en solsystemet består inte bara av planeter.
Längst söderut i Sweden Solar System finns
kometen Swift–Tuttle på Kreativum i Karlshamn i Blekinge, medan det längst i norr, i Kiruna,
finns en gestaltning av terminalchocken: ytan på den
bubbla som solvinden blåser upp i det interstellära mediet och som rymdsonden Voyager 1 nyss passerat. Här
slutar modellen, och här tar också i viss mening vårt
solsystem slut. Det interstellära mediet tar vid.
Planetmodellerna är utformade mycket olika, från en
uppemot tre ton tung Neptunus i glasklar akryl, till en
high-tech variant av jorden som är kopplad till de senaste satellitbilderna av jordens vädersystem sett från

Detta är förlagan till vad som nu ställs ut vid Tekniska högskolan i Stockholm!
Bilden av planeten Venus togs av den amerikanska kretsaren Pioneer Venus
redan 1978. Den ständigt molntäckta planetytan genomskådades dock
med ett radarsystem, som kartlade planetens ytformationer. Markytans
färg bestämdes också 1978 av de sovjetiska mjuklandande sonderna
Venera 11 och 12.

rymden. En modell är till och med i rent guld. ”Det kan
man kosta på sig om den bara är 1,5 mm lång”, säger Jonas Hall, lärare på Mörbyskolan, som är värd för småplaneten Eros.

T

idtabellen för invigningen av Venusmodellen på
KTH i Stockholm är satt av himlen, av planeten
Venus själv: just denna förmiddag passerar planeten mellan jorden och solen och avtecknar sig som
en distinkt svart prick mot solskivan. Den kan ses med
blotta ögat av den som har ett tillräckligt svart gråfilter
– och vet hur man gör för att inte skada synen. Försiktighet anbefalls! Venuspassager av detta slag sker sällan,
bara någon gång per århundrade, men det är inte första
gången de sätter tidtabellen för mänskliga projekt här
på jorden. På sjuttonhundratalet spelade en Venuspassage en nyckelroll i världens dittills mest vittomfattande vetenskapliga projekt: att för första gången fastställa måttstocken för solsystemets dimensioner. Redan då
var svenskar inblandade, från drottning Lovisa Ulrika
med den unge kronprinsen Gustav som senare skulle bli
kung Gustav III, till Carl von Linnés lärjunge Daniel
Solander som observerade passagen tillsammans med
kapten James Cook på södra halvklotet.
Modellen av Venus är en av de sista i Sweden Solar System. Från de första konkreta planerna på Venusmodellen till invigningen har det gått mindre än ett år.
Sommaren 2003 kunde den kaliforniske konstnären Daniel Oberti göra en avstickare från en resa till England.
Den 12 augusti stod han och synade den tilltänkta placeringen på ”Venustorget” på KTH:s campus. Många
frågor måste lösas på plats. Varifrån kommer ljuset?
Vintertid – belysning underifrån? – kablar måste dras …
Hur ser det ut från den plats allmänheten kommer in
på torget? – kan man tänka sig ett fundament som bär
upp verket i form av en båge? Daniel gör, sittande på ett
räcke, några spontana skisser. Ett halvår senare är verket
så gott som klart i ateljén norr om San Francisco, redo
för frakt till Sverige. Vi som var med och tittade över

axeln
då de
första idéerna kom känner sedan igen grunddragen i det färdiga verket.
”Min första tanke var att det är ett hedersuppdrag att få skapa ett konstverk för ett sådant ambitiöst projekt av världsklass”, säger Daniel. ”Det är en
utmaning att skapa formerna, med en känslighet för de
feminina principer som Venus förkroppsligar. Venus är
fredsbringaren, något som förvisso behövs här på jorden. Hon är vår systerplanet. Jag känner mig som Hefaistos här i min studio.”
Oberti har en lång erfarenhet av att skräddarsy konst
verk i keramik, brons och andra tåliga material för offentlig miljö. Han har ett 25-tal offentliga verk sedan
1978, de flesta i USA men även t.ex. i Onsala i Sverige.
Att göra en modell av Venus passar in i hans nuvarande konstnärliga inriktning, där han experimenterar med
sfäriska ytor, med olika strukturer och med reliefer av
symboliska tecken.

A

matörastronomer kommer att sätta upp teleskop
på gården här ute, så att allmänheten och invigningsgästerna kan följa förloppet, säger projektledaren, överbibliotekarie Gunnar Lager på KTH:s bibliotek. ”Passagen tar några timmar, alla kommer att få
chansen att titta själva. Vi kopplar också in oss på nätet,
med länkar till solobservatorier som har bra sikt. Vi räknar med att kunna visa deras bilder på skärmar inne på
biblioteket.” Första kontakten är kl. 7:19 på morgonen
och hela passagen är över kl. 13:03. Invigningsprogrammet inleds 9:30 med ett föredrag om observationerna
populär astronomi ∙ juni 2004 21

Några skisser av Daniel Oberti för det tilltänkta Venusmonumentet tillsammans med en detalj av det färdiga konstverkets keramikyta. En inpräntad kemisk formel avslöjar
planetens ogästvänlighet (H2SO4 = svavelsyra). Hur konstverket i sin helhet ser ut avslöjas först vid avtäckningen under Venuspassagen den 8 juni.

av passagen på 1700-talet som är en spännande historia.
Förutom själva avtäckandet av konstverket runt 10:30,
så gott som mitt under passagen, blir det tal, föredrag,
musik och festligheter. Den formella invigningen görs
av Kerstin Fredga, Rymdstyrelsens chef 1989–98 och en
av Sveriges verkliga tungviktare inom rymdforskningen. ”Alltid kul med astronomiska fenomen som kan observeras direkt av allmänheten med enkla hjälpmedel”,
säger hon. ”Hoppas det blir klart väder.”

V

enus får nu på KTH en definitiv placering, men
har tidigare varit med i Sweden Solar System på
Observatoriemuseet, uppe på Observatoriekullen i Stockholm. Denna placering har sin alldeles speciella lämplighet. På Observatoriemuseet kan man se en
permanent utställning kring observationerna av Venus
passagen år 1761. Utställningen visar en miniatyr av
det rum den befinner sig i. Den store svenske astronomen Pehr Wargentin står i modellen vid stora teleskopet medan doktor Gadolin ropar ut klockslagen från ett
golvur. Ett flertal mindre teleskop är riktade upp mot
de höga fönstren där solljuset slår in. Vid ett av dem
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står drottning Lovisa Ulrika och den unge Gustav omgivna av delar av Stockholms societet.
Tidpunkterna då Venus först dyker upp, och till slut
lämnar solskivan, är vid denna mätning av yttersta betydelse. Genom skillnaden i riktning blir det en skillnad i tid mellan olika platser på jordklotet. Ju större avstånden är mellan de olika platserna, desto exaktare kan
tidsskillnaden och därmed vinkeln till planeten Venus
bestämmas – och därmed för första gången avståndet.
Men inte bara avståndet till Venus, utan också till solen
och de andra planeterna. Tidigare var bara de relativa
avstånden kända. Mätningen var inte lätt; tidsskillnaden
är som mest ett par minuter.

D

en kände världsomseglaren James Cook sändes
till Söderhavet för att bland annat observera Venuspassagen 1769. Med bland besättningen på
hans skepp fanns en svensk forskare. Så här skriver kapten Cook i sin dagbok från Tahiti:
”3 juni. Denna dag var så gynnsam för vårt företag som vi kunde önska oss. Inte ett moln kun-

de ses på hela dagen och luften var fullkomligt
klar, så att vi hade varje förmån vi kunde begära för att observera planeten Venus’ hela passage
över solskivan. Vi såg mycket tydligt en atmosfär
eller mörk skugga runt planeten, vilket gjorde
det mycket svårt att bestämma tiderna för kontakterna, särskilt de två inre. Doktor Solander
gjorde observationer liksom herr Green och jag
själv, och vår uppfattning om tiderna för kontakterna skilde sig mycket mer än man kunde vänta
sig. Herr Greens teleskop och mitt var av samma slag, men doktorns förstorade mer än våra.
Det var nästan lugnt hela dagen, och när termometern placerades i solen ungefär mitt på dagen,
steg den till ett gradtal som vi inte noterat tidigare.”
Doktorn var alltså den svenske vetenskapsmannen,
botanikern Daniel Solander – en av Linnés lärjungar.
De vetenskapliga förhållandena var definitivt mer omväxlande än de som dagens astronomer arbetar under.
Någon vecka innan Venuspassagen har ett par unga
kvinnor med en manlig tjänare till kapten Cook överlämnat en gåva av ”ett dussin bananträd och några tyger” med en ceremoni, under vilken de ”med så stor
oskuldsfullhet som man någonsin kan föreställa sig”
låtit alla sina kläder falla. Och dagen efter passagen antecknar Cook:

I

och med att Venus invigs på KTH är världens största modell av solsystemet, antagligen världens största skalmodell av någonting som helst, så gott som
klar. Nu återstår endast en modell av Saturnus i Uppsala – där planeringsarbetet pågår för fullt. Sedan får
organisationskommittén ringa till Guinness Book of
Records och anmäla ett nytt svårslaget svenskt världsrekord. Redan nu har det kommit besökare från hela
världen – några har till och med rest igenom planetsystemet systematiskt. Flera skolor har byggt egna mindre modeller, i en korridor eller i skolans omgivningar
beroende på skalan man valt. En bok ”Solsystemet i tid
och rum, och en resa i Sweden Solar System” är tyvärr
slutsåld på förlaget. På www.astro.su.se/swesolsyst finns
information, resebeskrivningar på svenska och engels
ka och länkar till värdstationerna för de olika delmodellerna. Gösta Gahm, som tillsammans med mig samordnar projektet, berättar: ”De senaste åren har varit
rika på upplevelser. Redan själva idén om SSS har skapat så mycket glädje, entusiasm och kreativitet hos skilda grupper i Sverige. Skolor följer upp med specialprogram. Människor berättar hur de först genom Sweden
Solar System blev medvetna om hur små planeterna är i
förhållande till solen och stjärnorna, och hur tom rymden faktiskt är”.
NILS BRENNING är professor i plasmafysik vid Alfvénlabo
ratoriet och tillskyndare till projektet Sweden Solar System.

”4 juni. Straffade Arch. Wolf med två dussin
spörapp för stöld. Han hade brutit sig in i ett av
förrådsrummen och stulit en stor mängd spik.
Några sådana hittades i hans fickor. Denna kväll
återvände de som hade skickats till andra platser
för att observera Venuspassagen. De hade haft
stor framgång.”

Den brittiske upptäcksresanden James Cook (1728–79) begav sig med sitt
fartyg Endeavour med besättning till Tahiti i Söderhavet för att observera
Venuspassagen 1769. På Tahiti uppfördes en särskild observationsplats för
ändamålet, Fort Venus.
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Meddelanden från

rymden

uppfångade på redaktionen

Marsfordon observerar UFO
skenet och har därvid kunnat utesluta en del av de uttjänta Marssatelliter som fortfarande ligger i bana kring
planeten. Den som ligger närmast
till hands är kretsaren till Viking 2,
som landade på Mars 1976. Men
Mark Lemmon, medlem i laget
kring NASA:s Marslandare, säger enligt rymdsajten Universe Today, att detta är första bilden av en
meteor på Mars, eller är det möjligen en bild på ett rymdskepp som
någon annan civilisation har sänt
dit för att kolla vad vi har för oss, vi som är nybörjare i
rymden? Vi kanske aldrig får reda på detta, men vi undersöker saken.
♦
foto: nasa / jpl

M

arsfordonet Spirit, som kör omkring på planet
ytan sedan i början av året, har drabbats av synvillor. Eller vad var det som
Spirits kamera registrerade på himlen
en Marsnatt i mitten av mars (!) ?
Ett stråk av ljus som sannolikt var
ljusare än något annat på himlen
just då fastnade på bilden här intill.
Föremålet gav upphov till ett litet
ljust streck. Det kan ha varit en
meteor. Sannolikare är dock att det
var ett annat jordiskt rymdskepp, en
Marssond som för länge sedan tjänat ut, som stod för
den speciella upplevelsen. Forskarna på den jordiska
marken har undersökt position och riktning för ljus

Saturnusmånen Titan passerar framför Krabbnebulosan

F

rån NASA:s röntgenobservatorium Chandra meddelas att man i januari i år observerade en sällsynt
händelse: den lilla himlakroppen Titan passerade

NASA/CXC/Penn State/K.Mori et al.

Chandras röntgenbild av Krabbnebulosan med Titans bana inritad.
Den skugga Titan kastade var ungfär en bågsekund bred, jämförbar
med linjens tjocklek.
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framför den röntgenstrålande Krabbnebulosan. Nåja, Titan är ingen liten måne; den är den största av Saturnusmånarna, men sedd från jorden upptar den en mycket
liten vinkel.
Krabbnebulosan är en supernovarest, ett expanderande gasmoln som uppstod när när en jättestjärna exploderade, vilket observerades här år 1054. Kvar av stjärnan
blev en pulsar, en roterande neutronstjärna av ofantlig
täthet. Såväl nebulosan som pulsaren sänder ut röntgenstrålning, vilket man kan se på bilden här intill som är
tagen med Chandra.
Vart trettionde år passerar Saturnus och dess system
av månar i Krabbnebulosans närhet. Men detta var första
gången på mycket länge, sannolikt första gången överhuvudtaget, som passagen skedde över själva nebulosan.
Med röntgenstrålningens hjälp kunde nu Titans vidsträckta atmosfär studeras. Titan är den enda måne i solsystemet som har en någorlunda tjock atmosfär. Röntgen
källan bakom Titan lyser genom denna och ger oss upplysningar om dess utsträckning och struktur. Voyager 1
rapporterade redan 1980 om Titans atmosfär lägre än
500 km över ytan och ovanför 1 000 km höjd, men
Chandraobservationerna är de första som omfattar även
atmosfären däremellan. Rymdsonden Huygens ska landa
på Titan i början av nästa år.
Nästa gång Saturnus passerar över Krabbnebulosan
inträffar år 2267!
♦

bild_: nasa / jpl

Solsonden SOHO har nu sett fler
än 750 kometer

S

onden SOHO (Solar and Heliospheric Observatory),
uppsänd av ESA/NASA 1995, placerades i en
bana kring solen nära jorden och kan därifrån kontinuerligt övervaka vad som händer på solen och dess
närhet. Sonden har haft stor betydelse för studiet av
rymdvädret. Den har själv drabbats av häftiga partikelbombardemang från solen som vid flera tillfällen slagit
ut sonden så att kontakten med den förlorats. Kontrollen har dock så småningom kunnat återtas.
Nu har ett anmärkningsvärd resultat nåtts: den 750:e
kometen observerades den 22 mars i år. Den som gjorde
det var inte någon som tillhör laget kring sonden utan en
amatörastronom i Tyskland vid namn Sebastian Hönig.
Saken är nämligen den att en stor del av det observationsmaterial som SOHO fångar in läggs ut på nätet för
att användas av forskare och rymdväderfolk över hela
vår planet.
På SOHO finns ett instrument, LASCO, som är konstruerat för att registrera utflöden från solen och har sålunda en mask för att blockera solskivan själv. Kometer
som kommer nära solen, s.k. solstrykare, vilka många för
övrigt störtar in i solen eller upplöses innan dess, kan då

Bilden från SOHOS koronagraf LASCO på vilken Sebastian Hönig upptäckte den 750:e kometen. Solskivan är
markerad som en vit ring upp till höger, kometens verkliga position och storlek inom den lilla vita rutan ned till
vänster, förstorad i rutan till höger.

observeras i solens omedelbara närhet. På grund av observationsmaterialets lättillgänglighet kan amatörer göra
kometupptäckter där. I själva verket har tre fjärdedelar av
alla dessa kometer som SOHO nu observerat upptäckts
av amatörastronomer hemma vid den egna datorn.
Så bli kometupptäckare! Gå in på SOHO:s hemsida
www.esa.int/science/soho.
♦

Smart 1 har fullbordat 250 varv kring jorden
TECKNING: Esa

F

Jorden skymtar innanför Smart 1:s komplicerade bana.
Först är sonden en satellit till jorden med en ständigt
växande bana till dess att månen (uppe t.h.) tar över, och
då får banan istället minskas med jonmotorns hjälp till
dess att sondens bana kring månen blir den önskade.

rån ESA meddelas att månsonden Smart 1 är vid god hälsa
och på sin planerade, långsamma färd mot månen. I slutet
av mars hade den fullbordat 250 varv runt jorden.
Smart 1 är utrustad med en s.k. jonmotor, och det är första
gången en sådan testas i verkligheten. En jonmotor karakteriseras
av att den sänder ut laddade partiklar, joner, i en bestämd riktning som ger sonden en liten dragkraft. Men energin till motorn
tas från solljuset, vilket innebär att motorn kan leverera dragkraft
under mycket lång tid, till skillnad från konventionella raketer
som snart gör slut på sitt tunga medhavda bränsle.
Sonden rör sig nu i en elliptisk bana kring jorden. Varje gång
den befinner sig i banans lägsta punkt (i perigeum) startas motorn och får gå i ungefär en och en halv timme. Därvid ändras
banan som ständigt blir allt större. Så småningom kommer sonden att fångas in av månens gravitation och blir då en satellit till
månen. Detta beräknas hända i mars 2005.

Gravity Probe B kom upp ordentligt

E

tt experiment med avsikt att bekräfta (eller förkasta!) Einsteins relativitetsteori har sjösatts av NASA,
Gravity Probe B kallas det. Uppskjutningen av satelliten med experimentet ombord skedde den 20 april från
Vandenbergbasen i Kalifornien.
Experimentet ska med hjälp av ultraprecisionsgyroskop undersöka om den s.k. rumtiden störs eller förvrängs i närheten av tunga föremål, så som relativitets

teorin förutsäger. Detta skall mätas på två sätt, dels hur
rummet och tiden kröks i jordens närhet, dels hur jordens rotation ”släpar” rumtiden runt sig.
Mätningarna går så till att satelliten riktas mot en ledstjärna, i detta fall IM Pegasi, och om relativitetsteorin
stämmer kommer så småningom gyroskopens rotationsaxlar att mycket, mycket långsamt ändra riktning. Denna
ändring kan mätas och jämföras med teorin.
♦
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sommarens profil

Ella vill bli den
kvinnan på Ma
När flera sonder från jorden landade på Mars vid årsskiftet träffade Populär Astronomi löjtnanten i flygvapnet och flygteknikern Ella Carlsson i Stockholm. Hon
har nämligen ambitionen att flyga till Mars så snart
tillfälle gives och gärna bli den första kvinnan där.

av Björn Stenholm (text och bild)

J

ag hade stämt möte med Ella Carlsson på Stockholms gamla observatorium, numera Observatoriemuseet, och vi blir av den hjälpsamma personalen
anvisade ett rum nere i källarvalven, där vi ostört kan
sitta och tala med varandra om Ellas Marsplaner inför
den lyssnande mikrofonen.
PA: Som vanligt börjar vi med de grundläggande sakerna. Alltså, vem är Ella Carlsson egentligen?
– Det är ju jag, säger Ella energiskt. Jag är från Stockholm, jag föddes här 1972, den 1 januari faktiskt, så jag
är alltså drygt 32 år nu. Jag gick i skolan inte särskilt
långt härifrån, på Adolf Fredriks musikskola först, men
sen på Spånga gymnasium på naturvetenskaplig linje.
Sedan gjorde jag lumpen, vilket inte var så vanligt att
kvinnor gjorde, men jag hade ett grundläggande intresse av flygning. Jag var med i det som kallas Flygvapenungdom och kom på så sätt in i det militära livet. I
lumpen var jag flygmekaniker och blev så småningom
flygtekniker och jag jobbade som det i flera år. Sedan
var jag på FN-uppdrag på Balkan i ett och ett halvt år.
Men jag hade hela tiden drömmar om rymden. Jag insåg
att om jag på något sätt skulle kunna förverkliga mina
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rymddrömmar så måste det vara snart. Annars kommer
det inte att bli något av med det, misstänkte jag. Och då
kommer jag att ångra mig resten av livet. Så kände jag.
Då tog jag tjänstledigt från jobbet i flygvapnet och började studera i Luleå vid det tekniska universitetet där
och där har jag nu pluggat i snart fyra år för att bli civilingenjör i rymdteknik.
PA: För att återgå till din militära bana, vad innebär
det att vara flygtekniker? Flyger du själv?
– Nä, jag flyger inte själv, jag skulle väl egentligen
gärna vilja men det har inte blivit så bara. Och en flygtekniker, det är en person som skruvar på ett flygplan,
eller rättare sagt, har tillåtelse att skruva på ett flygplan.
För min del var flygplanet Viggen. Händer något med
planet, så ska flygteknikern kunna åtgärda detta oavsett
vilket system det än handlar om, miljö, bränsle, vapen.
Man kan säga att det är flygteknikern som svarar för att
flygplanet är i bästa kondition. Nu är det ju så att Viggen
håller på att utrangeras. Flottiljen i Såtenäs, som jag
alltså är tjänstledig från, var den första som fick Gripen. Så om jag skulle gå tillbaka till det jobbet skulle
jag få utbilda mig på det flygplanet. Men det är väl inte

första
ars!

så troligt att jag kommer att gå tillbaka dit. För mig är
det nu rymden som gäller och jag vill försöka hitta min
plats där på något sätt. Och det är framför allt Mars det
handlar om, men att vara flygtekniker var ett jättebra
jobb och jag saknar verkligen mina arbetskamrater där.
PA: Kan du då berätta om hur din utbildning i Luleå
har gått till? Det är säkert många som är intresserade av
det.
– Egentligen går man större delen av tiden tillsammans med dem som läser teknisk fysik. Sedan under
sista året flyttar man upp till Kiruna där de mer rymdrelaterade momenten tar vid, satellitteknik, principer
för rymdinstrument och rymdfarkosters fysiska omgivning. Det var på det hela taget mycket instrumentinriktat. Det har mycket lite med bemannade rymdfärder att
göra, det har jag ju snarast halkat in till på ett bananskal.
PA: Men då blir naturligtvis nästa fråga, halkade du
med vilje på detta bananskal? Hur kommer det sig att
du just kom att intressera dig för Marsfärder? Ur svensk
synpunkt ter det sig lite avlägset, i dubbel bemärkelse,
minst sagt. Varför har du snöat in på Mars?

– Det var redan i början på utbildningen i Luleå som
jag såg ett anslag på en anslagstavla om att man kunde
söka via ESA till den årliga rymdkonferens som går någonstans i världen, IAF, International Astronautical Federation eller nånting heter den. Det året skulle den äga rum
i Frankrike, i Toulouse, jag tror det var 2001. Jag ansökte om att få vara med som student och med kom jag! Jag
var inte den enda från Sverige, vi var två till från min
klass och sammanlagt tio svenskar där. Jättekul! Där
fick vi då lyssna till forskare från hela världen i skilda
ämnen som berättade om vad de hade kommit fram till
beträffande bemannade rymdfärder. Där på konferensen lyssnade jag till en person som hette Robert Zubrin.
Han har grundat något som kallas Mars Society, och han
berättade att man i USA, i Utah närmare bestämt, hade
byggt upp en station där man kunde simulera Marsmiljön. Därtill hade man byggt en liknande anläggning i
Arktis för samma ändamål. Han visade bilder och förklarade vad man gjorde och hur man levde där under
dessa Marsliknande omständigheter. Vi studenter som
hörde detta blev alla mycket intresserade. När jag kom
hem gick jag in på deras hemsida och då visade det sig
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TECKNING: PAT RAWLINGS / SAIC

att man sökte volontärer, dvs. folk som skulle utgöra ”besättningar” i dessa experimentmiljöer. Jag insåg
genast att det här måste jag söka. Jag träffade därefter
Zubrin vid ett besök i Houston och kunde då personligen lämna över min ansökan till honom och jag försökte då verkligen få honom att förstå att dom skulle anta
mig! Och min bakgrund var ju klar, flygtekniker m.m.,
jag är bra på verktyg, jag har redan jobbat i internationella sammanhang på Balkan, jag kunde vara besättningens ingenjör och så vidare. Han tycktes dock inte
imponeras av detta, kan jag ju säga, och han sa bara att
”jag hör av mig”. Efter några veckor mejlade han mig
och frågade om jag fortfarande ville vara med på en sån
här besättning i Utah. Och i Utah där kör man experimentet i sjumånadersperioder med besättningar som löser av varandra varannan vecka. En sådan ”besättning”
för den här simulerade Marsstationen sätts då samman
på ett speciellt sätt, så att nödvändiga funktioner alltid
finns representerade bland de enskilda medlemmarna.
Jag kom med som ställföreträdande chef och ingenjör.
PA: Kan du beskriva livet på stationen? Hur länge
vistades du där i denna speciella och avskilda miljö?
Hur ser anläggningen ut?
– Stationen består av en cylinder i två plan och så
fort man lämnade stationen så gällde ”rymddräkt på”.
Inga riktiga rymddräkter visserligen, men riktigt utformade och med rätt tyngd så att man skulle känna hur
det skulle vara att utföra saker på Marsytan. Man kan
inte vrida på huvet och det är svårt att greppa verktyg
och så. Vad det handlar om är ju helt enkelt att förbereda sig inför kommande resor till Mars genom ”learning by doing”. Att försöka utveckla bra verktyg som
fungerar när man har stora handskar på sig till exempel.
I denna miljö befann jag mig då i en fjortondagarsperiod. Det var jätteintressant och jättekul, inte minst för
att man då träffade andra människor som hade det där
gedigna Marsintresset precis som jag själv har. Alla var
inspirerade av Robert Zubrin. Han är så bra på att prata
för sitt projekt och han menar ju att tekniken att resa till
Mars finns redan. Det är bara att bestämma sig!
PA: Finns verkligen tekniken? Jag menar, att vistas
så länge som en Marsresa kräver långt borta från jorden
har ju aldrig prövats förut. Och förutom tekniken, har
man råd?
– Ja, säger Ella, tekniken finns redan, åtminstone i
stora drag. Kan man sända sonder till Mars, så kan man
i princip sända människor. En del utvecklingsarbete
krävs naturligtvis. Till exempel så måste man lära sig
att långsiktigt skydda sig mot den kosmiska strålningen.
Men pengar kostar det naturligtvis. Nyss har vi fått reda
på av USA:s president George W. Bush att bemannade
Marsresor bör prioriteras och att detta bör vara NASA:s
övergripande mål för rymdverksamheten. Hans uttalande är säkert avsett för hans egen återvalskampanj, men
det kan ju också bli något substantiellt av det som kommer att gynna den delen av rymdforskningen. Men jag

menar liksom Robert Zubrin att det gäller att anta den
fantastiska utmaningen!
– Tänk ändå, det är ju så mycket med Mars. Det verkar ju finnas vatten där och där det finns vatten där
kan det finnas liv. Tänk om det verkligen finns liv på
Mars! Det är ju en helt fantastisk tanke. Det finns ju
även liv på jorden i extrema miljöer som åtminstone
delvis påminner om miljön på Mars. Det är så spännande! Nu kan man ju säga att det kan vi redan nu få reda
med hjälp av de automatiska landare som nyss landat på
Mars. Men jag menar, dels tror jag att man måste gräva
mycket djupare ner än vad dessa apparater klarar av, dels
vet man att människan är tusen gånger snabbare i tanken när det gäller att fatta viktiga avgöranden än vad
programmerade apparater är. Det finns ingen som är så
kreativ som människan! Vad jag menar är alltså att med
en människa på plats på Mars blir utforskningen oerhört mycket effektivare än med automater. Men visst,
det blir också mer komplicerat och därmed dyrare.

E

xperimentet i Marsmodulen i Utah organiserades
av Mars Society, men pengarna kom tilll stor del
från NASA. Efter det äventyret kom Ella att tillbringa hösten 2003 vid NASA Ames Research Center i
Kalifornien, nära San Francisco. Det hon gjorde där var
naturligtvis Marsrelaterat:
– Jag hamnade alltså där för att göra mitt examensarbete inom min utbildning helt enkelt, fortsätter Ella
Carlsson. Där fick jag som handledare Chris McKay,
en riktig ”Marsmänniska”, oerhört entusiastisk inför
utforskningen av grannplaneten. Han satte mig på två
problem, dels att beräkna hur vatten, dvs. väte och syre,
lämnar Marsatmosfären, dels att från foton av Marsytan

Året är 2025 och de första jordevarelserna tar sina stapplan
de steg i den låga Marsgravitationen. Ella Carlsson är den
bortre personen till höger. Till vänster bortom Marsbilen
skymtar en Marshäst i fjärran.

undersöka tänkbara vätskeflöden. I praktiken blev det
det andra av dessa projekt jag jobbade med. Det innebar
att jag tittade på 14 722 bilder på Marsytans norra halva
tagna med satelliten Mars Global Surveyor. Sex veckor
tog det! Men jag hittade ett hundratal små ”bäckar”,
alltså formationer i Marsterrängen som skulle kunna
tyda på att vattenflöden existerar eller hade existerat
där. Jag undersökte bäckarnas riktning, lutning och
andra saker som kunde relateras till dem. Dessutom är
det intressant på vilken latitud de befinner sig. Egendomligt nog är de vanligast förekommande vid 40 graders
latitud. Det jag nu kallar bäckar är i själva verket upp till
100 meter breda och flera kilometer långa. Avsikten är
nu att jag i så stor utsträckning som möjligt ska lista ut
de samband som ligger bakom de effekter jag funnit.

O

m vi nu för ett ögonblick återgår till att prata
om de kommande Marsresorna, som du nu så
gärna vill delta i, hur realistiskt tror du egentligen att det är? Du sa visserligen nyss att vi har redan
tekniken, men det finns väl andra aspekter är rent tekniska?
– Javisst gör det det. Och jag menade inte riktigt att
tekniken var fulländad för Marsresor än, men skulle
kunna bli utan en alltför stor insats. Grundmaterialet
finns, det menar jag bestämt. Raketer har vi ju redan till
exempel.
PA: Förvisso, men jag menar att man kan inte skicka
iväg en besättning till Mars som inte kan återvända,
även om det lär finnas personer som redan har anmält
sig till enkla resor till Mars. De vore ju med nuvarande teknik dömda till snar undergång, även om de skulle
kunna nå fram till Mars. Jag kan inte se att det är etiskt

möjligt att genomföra resor som innebär att besättning
en offras för uppdraget. Det innebär att en resa till
Mars måste vara tur och retur, och det kommer då att
tekniskt komplicera det hela avsevärt.
– Så som det hela ligger till nu, berättar Ella, så tar
en resa mellan jorden och Mars ungefär ett halvår och
resan hem lika lång tid. För att inte behöva föra med sig
oerhörda mängder raketbränsle får man vissa villkor för
hemresan. Det finns då två näraliggande möjligheter,
dels att praktiskt taget ge sig iväg hemåt meddetsamma,
efter två veckor eller så, eller stanna ett år på Mars och
invänta nästa gynnsamma återfärdsläge. Som jag ser det
måste man stanna längre på Mars än bara ett par veckor,
vilket då innebär att det är ett år som gäller. Men under
så lång vistelse kan man åtminstone hinna få något gjort,
rent vetenskapligt menar jag. Men jag inser naturligtvis
också att det kommer att gå mycket tid till att helt enkelt
installera sig på Mars. Och detta innebär också att en
mängd material och grejer måste ha skickats till Mars i
förväg, saker som bara står och väntar på oss när vi sedan kommer fram. Mycket ska klaffa för att allt ska gå
väl. Men, som sagt, det gäller att anta utmaningen, annars kommer vi aldrig iväg!

D

en till sin läggning mera pessimistiske intervjuaren kan inte låta bli att imponeras av Ella
Carlssons entusiasm och känner hur väl det är
att det finns människor som verkligen siktar mot stjärnorna. För att träffa en planet, kan man tillägga. Slutligen frågar Populär Astronomi då, vad ska du nu göra
för att förverkliga dina långtgående Marsplaner inom
rimlig tid?
– Jag blir klar med min rymdingenjörsutbildning till
sommaren. Då öppnar sig flera möjligheter, faktiskt. Jag
skulle till exempel kunna fortsätta i Luleå som doktorand och fördjupa mina Marskunskaper. En annan möjlighet är att dra ytterligare ett stycke norrut till Kiruna
till den rymdverksamhet som finns där. Där finns ju
Stas Barabash, som konstruerat instrumentet Aspera
som just nu finns på kretsaren Mars Express i bana
kring Mars. Han ska för övrigt även bygga instrument
för den kommande Venus Express. Eller så kanske
jag istället börjar studera planetologi (marsologi kanske man ska säga?) vid något universitet i USA. Skulle
inget av detta lyckas, så kan jag ju alltid gå tillbaka till
flygvapnet och pyssla med Gripen om behovet att tjäna
pengar skulle bli akut …
Med en känsla av att det nog inte blir några problem
för Ella Carlsson att försörja sig som Marsentusaist
lämnar vi Observatoriemuseets källare och går ut i parken för att ta några bilder.
♦
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Mars finns reda
jorden!
S

ommaren 2003 upplevde jag ett fantastiskt äventyr.
Jag fick nämligen tillfälle att ingå i en besättning
om sju personer som skulle simulera att vi bodde
på den röda planeten Mars. Min uppgift i besättningen
var att verka som navigatör samt ingenjör eller The Happy Space Janitor som de övriga besättningsmedlemmarna
kom att kalla mig. Dessa bestod av biologer, ingenjörer,
en geolog, en läkare och en journalist.
Platsen för simuleringen ligger på Devon Island (75°
n.br, 89° v.l.) i Kanadas Arktis. Där ligger FMARS, Flashline Mars Arctic Research Station, som byggdes upp för
snart tre år sedan av föreningen Mars Society som leds av
Robert Zubrin, samt av medarbetare vid NASA Ames
Research Center. Devon Island valdes på grund av att
miljön där påminner mycket om Mars. Landskapet är
mycket kargt och det finns knappt spår av djur- eller
växtliv. Själva stationen ligger endast trettio meter från
en vulkankrater som är 23 miljoner år gammal. Till denna krater är det meningen att forskare ska göra utflykter
för att försöka hitta liv och vatten på samma sätt som de
kommer att göra den dagen när vi väl kommer till den
riktiga Mars.
Själva Marsstationen ser ut som en stor cylinder som
står på sex stora ben. Den har en diameter på sju meter
och har två våningsplan. På det nedre planet fanns
”the suit-up room”, rummet där vi förvarade rymddräkterna och utrustning till dessa. På bottenplanet hade vi
även laboratoriet där alla våra prover analyserades som vi
tog i terrängen. Där fanns också ”the engineering area”,
det vill säga det område som jag ansvarade för med alla
verktyg. På nedre planet fanns också toalett och dusch.
Uppe på övre planet fanns alla sovhytterna. Alla har
alltså sitt eget sovrum. Det kunde faktiskt vara oerhört
skönt med sin egen lilla plats i tillvaron där man kan vara
lite ostörd. Sedan fanns även köket och allrummet på
övervåningen. Allrummet var den platsen där vi åt, tittade på film, skrev rapporter och där vi hade våra dagliga
rapportmöten.
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Mycket av vår dagtid på ”Mars” gick ut på att utforska
kringliggande landskap och samla in prover och leta efter spår av liv. På kvällarna gick vi igenom vad som skulle göras nästa dag. Om vi hade planerat att till exempel
gå ut på en EVA (Extra Vehicular Activity), dvs. då vi gick
utanför stationen och arbetade med rymddräkter på oss,
så planerade vi för detta kvällen innan. Vi bestämde en
lämplig plats på kartan att ta oss till, därefter en lämplig
väg att ta oss dit på. Ibland valde vi ställen som låg nära

an på

av Ella Carlsson (text)
och Crew FMARS 2003 (bild)

Efter två veckor i en Marssimulator i Utah vistades Ella Carlsson fyra veckor
vid en liknande anläggning i kanadensiska Arktis tillsammans med en utvald besättning. Man gjorde utflykter i terrängen och analyserade prover.
Här är hennes egen berättelse om det sällsamma ”marsianska” äventyret.

stationen och då gick vi dit till fots, men oftast var det
platser som låg längre bort och då behövde vi fyrhjulingarna till vår hjälp. Sedan skulle färdvägen dit skrivas ner
och ges till den delen av besättningen som skulle vara
kvar på stationen och agera som HabCom (kommunikationscentral på stationen) så att de alltid visste exakt var
vi befann oss hela tiden. Till sist så skulle alla brytpunkterna tas ut på kartan i longitud och latitud för att till sist
knappas ner i en GPS, navigationssystemet alltså. GPS

undrar ni, det kan man ju inte ha på Mars? Ni har så rätt
så! För att kunna använda sig av GPS krävs det cirka
tjugo satelliter uppe i omloppsbana som talar om positionen, och det finns det ju inte på Mars. Men på grund
av att vi även måste tänka på vår säkerhet så använder vi
oss av GPS i nödfall. Av samma anledning har vi en isbjörnsvakt med oss hela tiden på våra EVA:er. Men på
den riktiga Mars finns det nog inga isbjörnar …

D

agarna började med en stabil frukost runt åttatiden på morgonen, därefter avslutades de sista förberedelserna inför dagens EVA. Vid tiotiden gick hela besättningen ner till det nedre planet. Där
började teamet som skulle ut på EVA:n att sätta på sig
rymddräkterna och övriga i besättningen hjälpte till med
detta. När allt var klart och alla checklistorna var kontrollerade gick EVA-teamet och ställde sig i luftslussen
där de fick vänta i tio minuter innan de kunde lämna stationen och påbörja sin utforskning av Mars. Väl ute surrade EVA-teamet fast den utrustning de behövde för
uppdraget på fyrhjulingarna. Därefter anmälde de till
HabCom att de var klara och med det körde de iväg mot
nya oupptäckta horisonter. Oftast gick uppdragen ut på
att insamla prover av stenar, grus, sand och allt som såg
ut som tecken på liv för att biologerna och geologerna
skulle kunna försöka att hitta liv och förstå geologin och
på så sätt få en inblick i planetens historia. Ibland var vår
prioritet att bara vara ute så länge som möjligt samt att
försöka att ta oss så långt som möjligt i de olika väderstrecken för att se hur mycket kroppen orkade prestera i
extrema situationer samt att utforska framkomligheten i
terrängen för framtida EVA-uppdrag. Väl hemma på
stationen igen rapporterade vi om uppdraget och därefter påbörjades analys i laboratoriet av alla prover.
Allt som vi gjorde rapporterade vi till Mission Support
som befann sig i långt borta i USA. Denna bestod av en
grupp människor som hela tiden var beredda att biträda
oss då vi till exempel måste fråga om olika saker. De
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Artikelförfattaren/expeditionsdeltagaren Carlsson iförd rymddräkt med det visir som hon själv konstruerat. Rymddräkt var obligatorisk så snart man befann sig ute. I bakgrunden Marsmodulen.

kunde hjälpa oss med allt från vilken kodning satellittelefonen använde sig av till att beställa en räddningshelikopter i händelse av en verklig olycka. Kvällarna brukade
gå åt till att skriva rapporter på allt som vi hade gjort under de senaste tjugofyra timmarna och dessa skickades
sedan till Mission Support. Eftersom jag var där som
”engineering officer” så ansvarade jag för att skriva den
dagliga tekniska rapporten. Där rapporterade jag om
våra utflykter, dräkterna, vattenkonsumtion, elkonsumtion, bränslekonsumtion, fyrhjulingarna, underhållsarbete och reparationer på stationen och övrig utrustning.
Vi simulerade även det långa avståndet till den verkliga
Mars, vilket innebar att om vi skickade en förfrågan till

Mission Support så skulle de svara först efter fyrtio minuter, motsvarande sträckan Mars–jorden och tillbaka.

V

i ingick också i en undersökning som NASA leder beträffande mänskliga faktorer och hur man
presterar beroende på hur man mår och händelser som inträffat under dygnet. Det gick bland annat ut
på att vi fick göra en massa tester med hjälp av en dator
varje dag. Det kunde till exempel innebära att vi skulle utföra enkla matematiska beräkningar eller identifiera
olika symboler på datorskärmen och därefter trycka på
rätt knappar på mycket kort tid. Till detta test fick man
fylla i en loggbok där vi fick uppge hur vi kände oss och

Planlösning för Marsmodulens båda
våningar. Diametern var ca 7 meter.
På bottenvåningen fanns de viktiga
luftslussarna samt förberedelserum
och det ”stora”laboratoriet. På övervåningen sovrum 1–6 och övrigt gemenskapsutrymme.
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Utflykter i omgivande terräng företogs även med fordon, fyrhjulingar, vilket är högst realistiskt även för kommande verkliga Marsresor. Prover togs, se även bilden på föregående uppslag, vilka sedan
analyserades i det biologiska och geologiska laboratoriet i Marsmodulen.

om det hade hänt något speciellt under dagen som kunde påverka resultatet. Att studera hur människor presterar under stress och långa isoleringar är viktigt för att
t.ex. kunna välja ut en passande besättning för framtida
Marsresor samt att veta hur stor arbetsbelastning man
klarar av i extrema situationer.
Vi försökte även att hitta bra rutiner för hur man på
bästa sätt samlar in stenprover. Det som är viktigt under
insamlingen är att vi själva inte kontaminerar stenarna,
vilket skulle kunna innebära att när stenarna undersöks
så skulle vi hitta liv på dem som vi själva hade fört med
oss. Det var även viktigt hur vi loggade proverna på
själva insamlingsplatsen. Det var till exempel nödvändigt för biologerna att veta om proverna var tagna på
en sydsluttning där solen hade legat på eller om de hade
varit i skuggan hela tiden samt hur terrängen runt omkring såg ut. Med biologernas specifikationer utformade
vi ett protokoll som hade med oss ut och fyllde i medan
proverna togs. Till vår hjälp att undersöka dessa prover
hade vi mycket avancerad laborationsutrustning inne på
FMARS som NASA hade lånat ut. Med denna utrustning försökte biologerna i besättningen att hitta tecken
på liv.

FOTO: ESA 2003

N

är vi begav oss ut på färder i landskapet så hade
vi alltså på oss rymddräkter. Dessa var inte riktiga rymddräkter, utan de skulle mer ge en känsla
av hur svårt och jobbigt det var att ta sig fram med dessa
på sig. Vi kunde följaktligen inte prata direkt med varandra, utan vi fick använda oss av kommunikationsutrustning. Det gick heller inte att bara vrida på huvudet
för att titta åt sidan, utan man fick helt enkelt vrida hela
kroppen för att kunna se något. Själva ryggpacken på
rymddräkten, som hade till främsta uppgift att blåsa in

luft i hjälmarna, vägde oerhört mycket, vilket gjorde att
det var väldigt tungt att ta sig fram. Det var också svårt
att använda sig av verktyg samt att till exempel trycka
på knappar på vissa utrustningar, eftersom rymddräkterna var så otympliga. Bara att böja sig ner och plocka
upp saker som prover eller verktyg var en konst att klara
av! Vi upptäckte till exempel att knapparna på ett instrument som man har med sig i terrängen måste vara betydligt större och robustare samt att bildskärmarna måste
ha bättre upplösning med tydligare symboler och text. Vi
har även gett rekommendationer för att utveckla bättre
verktyg för att de ska fungera bättre. För att kunna utforska terrängen på bästa sätt använde vi oss av fyrhjulingar. En verklig framtida Marsbesättning kommer säkerligen också att ha någon sorts fordon till sin hjälp att
ta sig fram.
Det hela handlar alltså om att försöka att förbereda
sig inför kommande bemannade Marsresor. Förutom
de olika projekt som de enskilda forskarna har med sig,
så försöker vi komma underfund med rutiner och utrustning som behövs för de kommande uppdragen. Det
handlar även om att hitta rätt gruppsammansättning. Vad
är det för folk som behövs? Hur många ska ingå i besättningen? Hur många killar och hur många tjejer ska med?
Kan ett gift par följa med eller kommer det att innebära
konflikter i gruppen? Hur mycket äter man per dag? Hur
mycket vatten går det åt per person och dag? Hur många
kilowattimmar går det åt per dag? Vad behöver vi egentligen för att kunna överleva på Mars? Det finns miljoner
frågor att besvara och med vårt arbete på FMARS kan
några av dessa frågetecken att rätas ut. Framåt Mars! ♦
ELLA CARLSSON är student i rymdteknik vid Luleå teknis
ka universitet. Hon intervjuas om sitt Marsintresse på sidor
na 26–29 i detta nummer.
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Stjärnhimlen

under juli, augusti och september

PER AHLIN vid Stockholms
Folkobservatorium är himmels
redaktör och ansvarar för
innehållet på sidorna 34–37.

Kartan gäller för:

mitten av juli kl. 2
mitten av augusti kl. 0 (24)
mitten av september kl. 22
(för andra tider får den vridas).
Planeternas lägen gäller för
den 15 augusti.

STJÄRNHIMLEN UNDER TREDJE
KVARTALET 2004

STJÄRNHIMLENS STÄNDIGA
FÖRÄNDRING

Kartan till höger visar himlen som den ser ut före
gryningen mitt i sommaren, kring midnatt i slutet
av sommaren och en stund efter skymningen
under hösten. Fast mitt i sommaren är det förstås
bara från södra Sverige som himlen är tillräckligt
mörk för att man skall kunna se några stjärnor.

Stjärnhimlen ser inte likadan ut
jämt. Under nattens lopp vrider
sig himlen och allt eftersom
året fortskrider vänder jorden
sin nattsida mot nya himmelstrakter. Stjärnhimlens utseende
varierar under natten och under
året. Nya stjärnbilder dyker upp
över horisonten i öster. Andra
försvinner i väster.

Karlavagnen kan man alltid se om det är mörkt
och klart. Nu står den en bit över horisonten i
nordväst. Tistelstången pekar mot Björnvaktaren och den brandgula Arkturus som står lägre i
väster. I söder ser man den stora Sommartriangeln vars hörn är stjärnorna Deneb i Svanen, Vega
i Lyran och Altair i Örnen. En bit över horisonten i
nordost lyser den gula Capella.
Ingen av de ljusare planeterna befinner sig över
kartans horisont den 15 augusti, men Venus
befinner sig i Tvillingarnas stjärnbild och går
snart upp i nordost och en stund därefter följer
Saturnus. De båda planeterna är redan synliga
från norra Norrland.

SOLEN PÅ STJÄRNHIMLEN

I början av juli befinner sig solen i stjärnbilden Tvillingarna. Solen når Kräftan kl. 13 den 20 juli, Lejonet kl. 12
den 10 augusti och Jungfrun kl. 13 den 16 september.

SOMMARTID

Sommartid är vad våra klockor skall visa just nu. Först
den 31 oktober tar denna ljuva sommartid slut.
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Himlen vrider sig kring en punkt
som ligger nära Polstjärnan. De
svarta strecken på kartan strålar samman där. På två timmar
vrider sig himlen så mycket som
från ett svart streck till nästa.
Tittar man på himlen vid ett
bestämt klockslag varje dag så
är avståndet mellan två streck
också lika mycket som himlen
förändras på en månad.
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SOLEN, MÅNEN OCH
PLANETERNA
Solen fjärmast från jorden

Jordens bana runt solen är oval, så avståndet till solen varierar ständigt.
Största avståndet är 3 % längre än det minsta (bilden till höger är för tydlighets skull överdriven). Den 5 juli kl. 13 kan vi (i brist på annat) fira att
avståndet är störst. Det är en tillfällighet att det sker mitt i vår sommar. På
södra halvklotet är det ju mitt i vintern nu. Årstiderna beror inte på avståndet
till solen utan på hur högt över horisonten solen står mitt på dagen.

Merkurius’ läge på himlen
En dryg vecka in i september pas
serar planeten Merkurius nära
stjärnan Regulus i Lejonet. Bilden
visar hur det ser ut i gryningen
den 10 september då avståndet är
minst, blott 0,1º. Merkurius lyser
starkast.

Merkurius’ läge varje dag på gry
ningshimlen då solen står 6º under
horisonten och gryningen början
omkring trekvart före soluppgången.
Bilden är ritad för latitud 60º.

Venus’ läge på himlen

Venus’ läge på gryningshimlen när solen står
4º under horisonten omkring en halvtimme före
soluppgången. Bilden är ritad för latitud 60º.

Venus och Saturnus i stjärnbilden Tvillingarna i
gryningen den 1 september. Avståndet mellan
planeterna är då blott 2º. Venus lyser starkast.
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MERKURIUS

Även om Merkurius ibland lyser ganska starkt kan den vara svår att få syn på, eftersom himlen är
så ljus nära solen där planeten håller till. Det är därför bra att ha en liten kikare till hands när du letar
efter Merkurius.
Någon av de första dagarna i september dyker Merkurius upp i gryningsljuset i ostnordost. Merkurius står högst över horisonten kring den 11 september, men syns lättare någon dag senare eftersom dess ljusstyrka ökar. Merkurius står då också nära stjärnan Regulus i stjärnbilden Lejonet. Se
figurerna på föregående sida. Senare står Merkurius åter närmare horisonten i gryningen och när en
vecka återstår av september (lite tidigare i norra Sverige) försvinner planeten åter in i gryningsljuset.

Den som längtar efter att spana in den brandgula planeten Mars får bida sin tid till mitten av oktober och
instruktioner för att underlätta spanandet gives sålunda först i nästa nummer av Populär Astronomi.

jupiter

Den ljusstarka, gula Jupiter befinner sig under magen på Lejonet. Under juli syns Jupiter från
södra Sverige. I skymningen står planeten nära eller en bit över horisonten i väster. Jupiter går
ner någon timme senare. I södra Svealand försvinner Jupiter i skymningsljuset efter mitten av
juli. Från sydligaste Götaland syns planeten ännu en vecka in i augusti. Den står då lågt i väster i
skymningen. Det dröjer till oktober innan Jupiter åter blir synlig.

PLUTO

URANUS

Samtliga planetbilder: nasa

Det krävs kikare eller teleskop
för att se de yttersta planeterna
bra. Uranus står i opposition
den 27 augusti och rör sig
därför baklänges och passerar
norr om stjärnan Sigma (σ) i
Vattumannen. Neptunus står i
opposition den 6 augusti och
rör sig även den baklänges
och passerar norr om stjärnan
Theta (θ) i Stenbocken. Pluto
stod i opposition den 11 juni,
halkar baklänges in en liten bit
i stjärnbilden Ormbäraren men
tar sig samman, börjar röra sig
åt rätt håll och lyckas återvända
till Ormens stjärt halvannan
vecka in i september.

SATURNUS

Saturnus, den mest inringade av solens planeter, befinner sig i stjärnbilden Tvillingarna. I slutet av juli blir Saturnus synlig i sydligaste Götaland. I gryningen
står planeten lågt i nordost. Från södra Svealand kan man sikta Saturnus från
månadsskiftet juli/augusti. Från mellersta Norrland kan man skymta planeten en
bit in i augusti och från norra Norrland före mitten av månaden.
Mot slutet av augusti går Saturnus upp flera timmar före gryningen och står en
bra bit över horisonten i öster när det ljusnar. I nordligaste Norrland står Saturnus
över horisonten dygnet runt och kan ses hela de korta nätterna. I september går
Saturnus upp i nordost till nordnordost kring midnatt (tidigare i norra Sverige). I
gryningen står planeten högt i ostsydost till sydost.

NEPTUNUS

MARS

VENUS

Efter Venuspassagen den 8 juni dröjer det bara till slutet av månaden innan planeten dyker upp ovanför
horisonten i södra Götaland. I gryningen står Venus lågt i ostnordost och står då nära stjärnan Aldebaran i stjärnbilden Oxen. Från södra Svealand kan man få syn på Venus en knapp vecka in i juli. Längre
norrut får man vänta på Venus tills natthimlen mörknar lite i senare delen av juli eller början av augusti.
För varje dag står Venus allt högre över horisonten när gryningen kommer och snart nog dominerar hon gryningshimlen. I början på augusti går Venus upp i nordost ett par tre timmar före gryningen
och står en bra bit över horisonten (lite lägre i norra Sverige) i öster till ostnordost när dagen randas. I
senare delen av augusti och i september går Venus upp efter midnatt och står högt i öster till ostsydost
när det ljusnar.
Kring månadsskiftet augusti/september står planeterna Venus och Saturnus nära varandra i stjärnbilden Tvillingarna. I gryningen står de en bra bit över horisonten i öster. Se bilden på föregående sida.

Månens faser
Nymåne
17 juli, 16 augusti,
14 september
Halv kommande
25 juli, 23 augusti,
21 september
Fullmåne
2 juli, 31 juli, 30 augusti,
28 september
Halv avtagande
9 juli, 8 augusti, 6 september
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Svarta droppen
●
♥

– en liten kommentar till den förestående Venuspassagen 8 juni
av Dan Kiselman (text) och Mats Löfdahl (bild)

D

Svarta droppen beror dels på objektiva faktorer som
teleskopets storlek och kvalitet samt den oroliga luften (s.k. seeing). Men subjektiva faktorer är också viktiga, varje observatör bedömer gränsen mellan mörkt
och ljust lite olika. Trots att denna förklaring kan tyckas självklar så cirkulerar det fortfarande många andra.
Droppen skylls på Venusatmosfären, på diffraktion
kring planetskivan eller något annat.
Man kan därför fråga sig vad det är med svarta
droppen som gör den så mytomspunnen. Notera
att ingen tycker det är märkligt om två närliggande
stjärnor tycks flyta ihop till en avlång form sedda
genom en kikare. Det speciella med svarta droppen kanske är att det är ett fenomen där man koncentrerar sig på mörka objekt. Astronomer tänker
annars oftast på lysande prickar. Att en stjärna ser
ut som en suddig ljusfläck i ett teleskop vet (nästan) alla, men kanske inbillar man sig att en silhuett
– som Venus framför solen – ska vara absolut skarp.
Men det är den inte.

Man kan lätt göra sin egen svarta droppe. Håll tummen och pekfingret nära ögat och för dem samman.
Just innan man känner att fingrarna vidrör varandra dyker droppen upp.

DAN KISELMAN och MATS LÖFDAHL är båda solfysiker
vid Kungl. Vetenskapsakademiens institut för solfysik.

Upplösning
10"

Upplösning
5"

Perfekt
skärpa

e djärva astronomer som drog ut i världen för
att observera Venuspassagerna 1761 och 1769
hade som mål att bestämma avståndsskalan i
solsystemet. Edmond Halley hade uppskattat att detta skulle gå att göra med ett relativt fel på bara 1/500.
Förhoppningarna kom dock på skam och den viktigaste
orsaken till detta fick det olycksbådande namnet svarta
droppen.
Uppgiften för astronomerna var att från olika platser
på jorden bestämma hur lång tid det tog för Venus att
vandra över solskivan. Härvidlag skulle varje observatör
bestämma tidpunkten när Venus precis helt inträtt på
solskivan och när planeten syntes beröra solranden på
sin väg ut. Förbryllande nog visade sig dessa tidpunkter
mycket svårbestämda eftersom ett mörkt band tycktes
förena Venus med solranden så att planeten såg droppformad ut. Observatörer stående bredvid varandra fick
helt olika resultat. Målet var en sekunds noggrannhet, i
praktiken kunde det bli fel på en minut.
Den mystiska svarta droppen orsakas av begränsad
upplösning – ett optiskt system är aldrig perfekt utan
bilderna blir alltid mer eller mindre suddiga. Detta gällde inte minst 1700-talets kikare, vilkas kvalitet med våra
mått mätt var dålig. Bildserierna nedan visar tre varianter av en simulerad sekvens föreställande Venus som
närmar sig, med tjugo sekunders intervall, solskivans
rand. Överst den perfekt skarpa sekvensen. Därunder har
bilderna gjorts suddiga så de fått motsvarande fem och
tio bågsekunders upplösning. När vidrör Venus randen?
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tid (20 s intervall)

Boktips
Claes-Ingvar Lagerkvist & Kjell Olofsson, Astronomi – en bok om universum.
Bonniers, Stockholm, 2003. ISBN 91-622-5374-3.

D

en här boken är tänkt att vara en lärobok i astro
nomi för gymnasiet och universitetet. Det första
som slår en i det sammanhanget är de många
illustrationerna i färg. Jag har aldrig sett en vackrare
lärobok på svenska, och rent visuellt kan den tilltala en
mycket bredare läsekrets än de som tar en astronomikurs
på gymnasiet eller universitetet.
Bokens upplägg är förhållandevis traditionellt. Den börjar med ett par kapitel
om stjärnhimlen, koordinatsystem och
astronomiska instrument. De många
stjärnkartorna och beskrivningen av de
viktigaste stjärnbilderna är berömvärd.
Sedan följer bokens verkliga höjdpunkt,
ett par kapitel om vårt solsystem och
andra solsystem. Här märks det verkligen
att en av bokens författare skriver om sin
egen del av astronomin och bemödar sig
om att texten skall vara så aktuell som möjligt. Därefter
avhandlas stjärnornas egenskaper och deras utveckling i
flera kapitel. Till största delen håller dessa kapitel samma
höga klass som tidigare delar av boken, men även solen
har sina fläckar, och här handlar det om två delkapitel
om supernovor och svarta hål. All den information man
kan begära att en bok på den här nivån skall tillhandahålla finns där, men den presenteras i en sådan ordning att
det är tveksamt om en astronomisk novis kan skapa sig
en bild av hur de olika typerna av supernovor förhåller
sig till varandra.
Boken fortsätter sedan med att i några kapitel beskriva
Vintergatan och andra galaxer. Det som framförallt imponerar på mig här är den mycket klara beskrivningen av
täthetsvågsteorin för spiralgalaxernas spiralarmar. Däremot
är jag betydligt mindre imponerad av delkapitlen om
aktiva galaxer. Beskrivningen av dessa är delvis onödigt
teknisk, samtidigt som läsaren inte får en klar bild av vad
som skiljer de olika typerna av aktiva galaxer åt. Boken
avslutas sedan med ett kapitel om kosmologi, vilket är
det svagaste i hela boken. Tyvärr har författarnas pedagogiska förmåga kommit till korta här, och delvis slås
man också av hur omodernt detta kapitel känns. På flera
ställen nämns det att Hubbles konstant ligger mellan 50
och 100 km/s/Mpc, och bara på ett ställe nämns ett
mer precist värde på 72 km/s/Mpc, trots att den gamla
debatten om huruvida Hubbles konstant var 50 eller 100
km/s/Mpc i stort sett dog i slutet av 1990-talet.

Jämfört med många amerikanska läroböcker är den
här boken föredömligt kort och koncis. I allmänhet
säger boken precis det som är nödvändigt om ett ämne
utan att ge sig in på några längre utvikningar, men i ett
par fall har detta lett till att man undanhåller läsaren
väsentlig information. I samband med en beskrivning av
supernova 1987A nämner man att observationerna av neutriner från SN 1987A
stödjer att neutrinerna har massor, men
ingenstans nämns de studier av solneutriner och neutriner, som har bildats av
kosmisk strålning i jordatmosfären, vilka
har visat att neutriner inte är masslösa,
och förmodligen har massor som är
mycket mindre än de man beräknade ur
observationerna av SN 1987A. I samband med att man beskriver hur helium
bildas under big bang är det märkligt att
man inte talar mer om deuterium, eftersom universums
deuteriumhalt är ett av de starkaste argumenten för att
baryontätheten i universum är låg.

A

stronomikurser kan ges på olika nivåer. Antingen
kan de vara helt deskriptiva, eller så kan de inbegripa räkneövningar för att bland annat bestämma avstånden till stjärnorna, deras radier, och massorna
hos dubbelstjärnor. Den här boken är utmärkt för den
deskriptiva kursen, men den räcker inte till för en kurs
som betonar studenternas räknefärdigheter. De nödvändiga matematiska sambanden finns till stor del här,
men de har placerats i speciella rutor, som oftast är så
kortfattade att endast den som redan känner till ämnet
kan ha något utbyte av dem, och genomräknade exempel
saknas helt. Som sämst blir det i en ruta som handlar om
den kosmologiska rödförskjutningen. Först konstateras
det mycket riktigt att den kosmologiska rödförskjutningen inte är en dopplereffekt, men sedan fortsätter man
glatt med att i samma ruta beskriva både den ickerelati
vistiska och den relativistiska dopplereffekten!
Sammanfattningsvis kan man dock säga att detta är
en utmärkt introduktion till stora delar av den moderna astronomin, och därför hoppas jag att den hittar en
bred läsekrets även utanför gymnasieskolorna och universiteten.
Ulf Torkelsson
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→

Marie Rådbo (text), Anna Bengtsson (bild), Ut i rymden. Bland
kometer, stjärnor och planeter. LL-förlaget, Stockholm, 2003.
ISBN 91 89451 80 5.

M

arie Rådbo är en flitig författare som ofta
syns och hörs i TV och radio. Inte för inte
utsåg Föreningen Vetenskap och Folkbildning henne till Årets folkbildare 2003. Under förra året
utkom hon med två böcker, Härifrån till oändligheten, som
även vänder sig till en vuxen läsekrets (anmäld i PA nr 4,
2003), samt en Läsa-Lätt, Ut i rymden. Det är den senare
boken som nu hamnat på mitt bord.
LL-förlaget uppger på sin hemsida
(www.llstiftelsen.se/llforlaget) att de ”gör
lättlästa böcker för barn, ungdomar
och vuxna som har svårt att läsa eller
är otränade i det svenska språket”. LLböcker är indelade i tre svårighetsgrader
och denna tillhör den översta (”svåraste”).
Mitt bekymmer är att avgöra vilken
som är målgrupp för denna bok. Inte
så lätt att avgöra tycker jag. Kanske barn och ungdomar, som är nybörjare på svenska språket eller som har
läsproblem, eller kanske de som har lite svårt att förstå,
t.ex. lätt förståndshandikappade. Jag tror dock att boken
kan ha svårt att fängsla barn eftersom den med sina

korta och enkla meningar blir ganska saklig och torr. Det
finns ingen löpande berättelse i boken, ingen röd tråd.
Boken är rikt illustrerad och Anna Bengtssons pedagogiska och roliga teckningar är räddningen när det bara
blir för kortfattat och stelt. De ger en personlig touch
och tillför lite humor till boken. Men det finns också
många spektakulära fotografier som kompletterar texten
på ett bra sätt (även om man kan tycka
det är onödig utfyllnad att ha med sex
olika bilder på personer som vistas i
rymdfärjor).
Men innehållet då? Jo, Rådbo tar i
denna bok upp astronomi ur alla möjliga aspekter på de 100 sidorna. Hela
solsystemet, rymdraketer och satelliter,
stjärnskådning, stora smällen och liv i
universum, ja bokstavligen allt mellan
himmel och jord. Hon anstränger sig
för att ge enkla, lättförståeliga förklaringar och lyckas väl
tycker jag. Det är ändå mycket man kan lära sig genom
att läsa boken och den finner säkert sina läsare. Rådbo
har lyckats väl även denna gång.
Eva Jurlander

Esko Valtaoja, Hemma i världsrymden. Atlantis, Stockholm, 2003.
ISBN 91-7846-778-4.

A

strobiologin är en ny mångvetenskap, som
innefattar flera traditionella naturvetenskaper
som astronomi, molekylärbiologi, geologi och
humaniora. Den grundläggande frågan är vilken koppling fenomenet liv har till universum. Den föreliggande
boken får räknas hit.
Esko Valtaoja är professor i astronomi i
Finland som lämnat värdefulla bidrag i utforskningen av kvasarerna, de mest energirika långlivade objekten i universum. Han har nu skrivit
en bok i ämnet astrobiologi, där han utifrån
personlig synvinkel försöker ge sig i kast med
De Stora Frågorna. Utgångspunkten är konstnärens Paul Gauguin: Varifrån kommer vi? Vilka
är vi? Vart är vi på väg?
Låt mig säga direkt att Valtaoja inte har
några svar. Efter en genomgång av hans egen rätt ointressanta uppväxt i Finland diskuterar författaren livets
uppkomst, evolution, extremofiler, kosmologi, Mars,
stjärnor, UFO, Fermis paradox och Drakes ekvation,
SETI och vad som skulle hända vid kontakt med utomjordingar. Tyvärr lider texten av personliga spekulationer
och irrelevanta detaljer, ofta kopplade till idéer inom
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science fiction-litteraturen. Dessutom finns en anmärkningsvärt naiv uppfattning om naturvetenskapens och
teknikens roll i samhället. Valtaoja påstår exempelvis att
ett totalt kärnvapenkrig är ”helt likgiltigt för vår egen
slutliga framtid”, eftersom tusentals år av mörker bara
är en kort tid relativt sett, och att det inte
spelar någon roll om artificiellt liv utplånar
mänskligheten. Språkbruket är både svulstigt
och förolämpande, präglat av irrelevanta finländska uttryck och helt överflödiga sexuella
undertoner. Epilogen beskriver en astrobiologikonferens på Hawaii. Den svenske
projektledaren för Darwinprojektet namnges
och beskrivs som ”en gorillaaktig, långarmad
gestalt, som fundersamt betraktar havet med
huvudet nedsjunket mellan skuldrorna”.
Man kan fråga sig vilken målgruppen är för denna
bok. Den enda jag kan komma på är gamla gubbar som
ute på finländska landsbygden sitter och filosoferar över
livets förgänglighet. Jämför med Martin Rees’ böcker i
samma genre (t.ex. Our Cosmic Habitat); vilken kvalitetsskillnad!
Fredrik Wallinder

Lotta Lotass, Tredje flykthastigheten. Albert Bonniers Förlag,
Stockholm, 2003. ISBN 91-0-010305-5.

L

åt mig från början säga att detta inte är en recension
i vanlig mening, snarare en anmälan av en bok
som ändå borde vara av visst intresse för läsarna
av Populär Astronomi, som ju även försöker
spegla vad som händer på rymdfartens område.
För vad göteborgsförfattaren Lotta Lotass
har tagit sig an är att skriva ett bidrag till
rymdfartens tidiga historia i romanform.
Tredje flykthastigheten handlar om hur det sovjetiska rymdprogrammet växte fram under
1900-talets första del fram till och med Jurij
Gagarins historiska färd ovan jordatmosfären
den 12 april 1961.
Författaren verkar ordentligt påläst om de skeenden som låg bakom de händelser som en utomstående

betraktare kunde uppleva. Närvarokänslan är uppenbar, läsaren sugs verkligen med i handlingen, som förvisso kan te sig egendomlig för oss ”västerlänningar”.
Sovjetunionen var sannolikt inget lätt land
att leva i ens om man var blivande rymdfarare.
Jag inser att jag drar paralleller med
Alexandra Coelho Ahndorils debutbok förra året om Tycho Brahe. Samma detaljrikedom i miljöskildringen, samma känsla av att
dessa beskrivna händelser en gång har varit
på riktigt. Som fysiker kan man kanske störas av att tyngd och vikt blandas ihop, en
bagatell dock.
I septembernumret 2004 av Populär Astro
nomi publiceras ett utdrag ur Lotta Lotass nya bok.
Björn Stenholm

Willie Wei-Hock Soon & Steven H. Yaskell, The Maunder Minimum and
the Variable Sun-Earth Connection. World Scientific, Singapore, 2003.
ISBN 981-238-275-5.

I

dagens livliga debatt om människans inverkan på
klimatet är det viktigt att också beskriva de naturliga variationerna av klimatet. Vad kan historien och
solen berätta för oss? Willie Soon är en flitig debattör i
USA om den s. k. globala uppvärmningen. Han är idag
verksam vid Havard Smithsonian Center for Astrophysics i Cambridge, USA. I början av 1990-talet studerade
han aktivitetscykler hos andra solliknande stjärnor vid
Mount Wilson-observatoriet i Kalifornien. Då kunde
han se att solliknande stjärnor emellanåt befinner sig i
tillstånd av väldigt låg aktivitet, såsom under solens s.k.
Maunderminimum.
Föreliggande bok börjar med att beskriva klimatförhållanden under Maunderminimet (1645–
1715) då Europa, Nordamerika och Asien
hade särskilt stränga vintrar. På Themsen firades t.ex. regelbundna Frost Fairs. Den frusna isen hjälpte Karl X att besegra Danmark
genom att gå över Stora Bält (”Stör Bält”
i boken). Boken är rik på referenser. Dock
saknas en uppenbar referens till Brian Fagan,
The Little Ice Age – How Climate Made History
1300–1850 (2000).
Sedan följer en vetenskapshistorisk beskrivning av makarna Walter E. Maunders
(1851–1928) och hans fru Annies (1868–1947)
forskarinsatser. Som solforskare nästan ryser man när
man tänker på vad paret Maunder åstadkommit: De
upptäckte ”fjärilsdiagrammet”, som beskriver solfläckarnas latitudförändring under solfläckscykeln. Idag
förklaras det med ”torsional oscillation” som spelar en
mycket viktig roll för förståelsen av soldynamon. Paret
kunde påvisa en solorsakad jordmagnetisk aktivitet med

27 dygns period. Idag vet vi det är den snabba solvinden
från koronahålen. De kunde redan 1892 påvisa att solens totala utstrålning är större vid hög solfläcksaktivitet. Satellitobservationer visade på 1980-talet att den s.k.
solarkonstanten varierar med solfläckscykeln.
Med hjälp av Andrew E. Douglas’ årsringsmätningar
i träd kunde Maunder 1922 fastställa att solen befunnit
sig i en utsträckt period (1645–1715) av låg solaktivitet
och därmed påverkat klimatet på jorden. John A. Eddy
visade sedan 1976 hur solaktiviteten varierat under
5 000 år. Eddy kallade detta minimum under 1645–1715
för Maunderminimet. Tillsammans med Spörerminimet
(1460–1540) bildar det den s.k. lilla istiden. Eddy visade också att vi haft perioder av hög solaktivitet, såsom t.ex. under medeltiden med
varmare klimat. Man kan därför ställa sig
frågan, om vi inte just nu upplever ett nytt
”Grand maximum” på grund av den s. k.
globala uppvärmningen. Willie Soon och
Steven Yaskell har tagit till hjälp den kände
solforskaren Eugene Parker för att även ge
en teoretisk förklaring till solens dynamo
och solcykler. Detta avsnitt känns emellertid föråldrat. Många nya spännande resultat
har uppnåtts de senaste åren som borde ha
tagits med. Ämnet är verkligen hett.
Slutligen kritiserar författarna den förenklade bild av
människans inverkan på den globala uppvärmningen
som är gällande i dagens debatt. De varnar för att vi är
på väg från ”science by evidence” till ”science by public
appeals”.
Resultatet blir i alla fall: Man sträckläser boken.
Henrik Lundstedt
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astronomi i SKOLAN

En enkel biljett
till ett svart hål
Svenska skolelever möter idag astronomi vid flera tillfällen
under skolgången. Möjligheterna till variationer i arbetssätt
har emellertid ökat under senare år. Här berättar vi om ett
projekt i astronomiundervisningen med speciell utformning.

av Magnus Näslund (text och bild)
”Vi börjar nu närma oss Mars. Var god spänn fast säkerhetsbältena …”. ”Till höger ser vi gas som håller på
att dras in i ett svart hål.” Två tänkbara framtidsscenarier i turistbranschen om vi får tro elever i årskurs 9 vid
Forsbergska skolan i Lidingö utanför Stockholm. Skolredaktionen har besökt denna skola.
Februarisolen skiner från en nästan molnfri himmel.
Jag har just anlänt till skolan i Lidingö. Här skall projektet Vem vill ha en egen måne? avslutas lagom före sportlovets början. Projektet är mer omfattande än vad titeln
antyder; eleverna skall bl.a. sätta sig in i en hel del olika
astronomiska och fysikaliska avsnitt för att sedan sammanställa varsin resekatalog. Lars-Erik Falkenström berättar om bakgrunden till projektet över en kopp kaffe.
Lars-Erik är en av lärarna i projektet, men lärarrollen är
inte av det traditionella slaget.
– Eleverna måste ta stort ansvar för sitt eget lärande,
påpekar han. Lärarna fungerar här som handledare och
skall inte vara ”svarsmaskiner”. Att arbeta i projektform
är följaktligen inget speciellt för Vem vill ha en egen måne?,
säger Lars-Erik.
Hur fick ni idén till detta projekt?
– Vi har haft ett projekt med rymdtema tidigare, så vi
byggde vidare från det. Projektet Vem vill ha en egen måne?
skall resultera i en resekatalog och en metodbeskrivning; i den senare skall eleverna beskriva hur de har gått
tillväga under arbetets gång.
Under den ämnesspecifika perioden (se ”Upplägg”
i separat ruta) genomsyrar projektet de olika ämnena
och det gäller sålunda inte enbart fysik och andra ämnen närliggande astronomi. Exempelvis behandlas hur
tidigare kulturer har använt stjärnhimlen som hjälp i
jordbruk och navigation, världsbildsutvecklingens relation till kyrkan och hur människan påverkas utifrån ett
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biologiskt perspektiv under längre
vistelser i rymden. Det framgår tidigt att Lars-Erik är mycket entusiastisk både inför projektet och arbetet
med eleverna.
Hur känns det som lärare att jobba med projektet?
– Det är mycket inspirerande att se hur eleverna tar
sig an uppgifterna. När man sedan ser slutresultatet så
känner man stolthet över ungdomarna. Man skall dock
minnas att det är inget vilohem för en lärare; det är full
fart hela tiden! Att man inte har så många lektioner betyder inte att man går sysslolös, säger Lars-Erik med ett
leende.
Efter en stund hämtar Lars-Erik två elever, Josefin
Wallin och Jacob Nordgren.
Blev ni överraskade när ni fick höra om detta projekt?
– Nej, inte speciellt. Vi arbetar mycket i projektform.
Vad var svårast med projektet?
– I början förstår man ingenting, säger Josefin, men
så är det i de flesta projekt. När man väl börjar jobba
och strukturera upp saker så klarnar det. Det svåraste var nog att hitta grundläggande fakta om något som
handlar om framtiden.
Jacob upplevde en mer praktisk detalj som ett hinder:
– Det var svårt att få den kvalitet i bilderna som man
skulle vilja ha.
Var kravet åtta sidor svårt att uppnå?
– Det var svårt att få plats med både text och bilder
på bara åtta sidor, säger Josefin. En hel del arbete gick
åt till att korta ner innehållet. Jacob berättar att han använde sig av taktiken att skriva kortfattat från början.
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Vecka 8: Redovisning

Resekatalogens innehåll

Jacob

Josefin
Vad var roligast med projektet?
– Att det är en ny grej, säger Jacob. Det handlar om
framtiden. När man gör något historiskt så vet man att
det är många som har gjort liknande saker förut och att
det finns ett facit. Josefin håller med.
– Det blir extra roligt i och med att man skall ha med
bilder. Det ger dessutom en känsla av en riktig resekatalog istället för ett rent faktahäfte. Jag fick en hel del tips
om lämplig utformning från traditionella resekataloger.
Hur är det att arbeta med nätet som informationskälla?
– Det är lätt att hitta hemsidor som handlar om astronomi och rymden, säger Jacob. Det finns så mycket
att det blir svårt att sålla. NASA har mycket, men det
finns en hel del propaganda, så jag har i stor utsträckning använt mig av hemsidor tillhörande universitet och
högskolor; den informationen kan man lita på. En del
andra sidor på nätet ger inte ett trovärdigt intryck, säger
Jacob bestämt.
– Det är lätt att hitta fakta om rymden, men det är
som sagt svårare att finna information om vad man planerar för framtiden, fyller Josefin i.
Tycker ni att det här är ett bra sätt att lära sig på?
– Vi har lärt oss mer om rymden än vad vi trodde att
vi skulle göra, säger de med en mun.
Båda anser att de lär sig mer när de arbetar i projektform jämfört med att ha traditionella lektioner, åtminstone om projektet är bra utformat. Det här projektet var

Framsida och baksida
Inledning
Innehållsförteckning
Egna bilder
Universums uppbyggnad
Tryck, värme och temperatur
Vårt solsystem
Stjärnor och deras utveckling
Hur forskning och vetenskap har förändrat människors livsvillkor
Vad som krävs för att få åka med på en rymdresa
Källförteckning

ett sådant. Josefin tycker t o m att det var det roligaste
projekt som hon har arbetat med.
– Det var också bra att få in samhällsorienterande
ämnen och t.ex. se hur forskningen har påverkat oss och
lett fram till de villkor som vi har idag, tillägger hon.
Tror ni att ni själva kommer att få uppleva rymdresor?
– Ja, säger de. Man talar ju redan idag om rymdresor för vanliga människor. Vi är bara 15–16 år och har
många år framför oss, så resor till t. ex. Mars borde hinna
utvecklas. Man måste förstås lösa säkerhetsproblemen,
förklarar Josefin. Om man gör det så vill vi åka med!
Före hemresan vandrar jag runt i den lokal där resekatalogerna pryder väggarna. Både bildmaterial och text
skulle göra de flesta byråer med jordbundna resor avund
sjuka. ”Free Travel tar dig dit du vill”, lovar en broschyr;
ett annat erbjudande lyder ”Köp dig en enkelbiljett till
ett svart hål!”. Jag sätter mig i buss 213 och hoppas att
den inte går längre än till Ropsten. Jag känner mig inte
lika mogen för en långresa som Josefin, Jacob och deras
kamrater verkar göra.
♦
Som vanligt är vi intresserade av synpunkter,
frågor och bidrag till denna sida från personer med anknytning till våra skolor runt om i
landet. Skriv en rad eller två till skolredaktören
(skolastro@astro.su.se) om du har något som du vill
berätta om eller något som du undrar över.
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Nu var det 1954!
av Kerstin och Lars Olof Lodén
(text och bild)
Den 30 juni 1954, alltså för precis femtio år sedan, inträffade en total solförmörkelse som skulle komma att
bli den sista i Sverige för mycket lång tid framöver. Det
var en stor händelse för såväl allmänhet som yrkesastro
nomer. Här berättar två personer som var med på den
tiden, en tid som sannerligen var en annan än dagens.

E

n solförmörkelse är en storslagen och spännande
goda möjligheter till olika geodetiska undersökningar.
tilldragelse för alla astronomiintresserade än idag.
Till dem hörde precisionsmätningar över stora avstånd på
Förr gällde detta i särskilt hög grad för yrkesastro jordytan.
nomerna. Men i vår moderna tid har deras intresse för
Sverige var under 1900-talet väl gynnat med flera
förmörkelser svalnat betydgoda solförmörkelser (1914,
ligt. Det finns numera bätt1927, 1945, 1954). Dessa utre, pålitligare och bekvämanyttjades maximalt. Men vi
re metoder att genomföra
skickade också ut flera exde vetenskapliga undersökpeditioner till fjärran länningar som tidigare verklider. Omfattande sådana
gen krävde en total solförsändes till exempel till Bramörkelse.
silien och västra Afrika vid
Vad var det då man skulle
förmörkelsen 1947.
kunna uträtta vid en sådan?
Förmörkelsen den 30
I första hand var det studier
juni 1954 såg ut att bli
av solkoronan och dess snabba
gynnsam för de svenska
förändringar från tid till anastronomerna. Tiden på
nan. Det gällde utsträckning,
året var sådan att utsikterna
polarisation, magnetstrukför bra väder var goda. Förtur, sammansättning och beberedelserna kan sägas ha
roendet av andra fenomen
startat redan efter 1947 års
på solen. Vidare kunde man
utlandsexpeditioner. Erfatitta närmare på kromosfären
renheterna från dessa skuloch protuberanserna betydligt
le nu kunna tas till vara.
bättre än vid andra tillfällen.
Beräkningarna av de exakta
Det fanns visserligen redan
kontakttiderna för de olika
under mitten av 1900-talet
platserna tog mycket lång
Solförmörkelsens (månskuggans) väg över södra Sverige, från
nordväst till sydöst, enligt almanackan för 1954 med dess stänmöjlighet att iaktta de setid. Kom ihåg att detta var
digt
aktuella
skyddsföreskrifter
vid
solobservationer.
nare vid fullt dagsljus, men
före datorernas intåg! Alla
definitivt inte lika ingåenräkningar måste göras med
de. Man kunde också undersöka hur strålning av olika
logaritmtabeller och (handvevade) räknesnurror. Också
slag skymdes bort och dök upp igen under de olika faplaneringen av experimenten sysselsatte astronomer och
serna. Särskilt intressant var det att man kunde kontrolverkstadspersonal under lång tid. Frakten av expeditiolera relativitetsteorin genom att mäta positionsförändringnernas utrustning skedde med järnväg och problemen
ar hos stjärnor synliga nära solranden. Dessutom fanns
med olika spårvidd måste lösas. Andra länder skickade
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En del av den svenska solförmörkelseanläggningen
i Löttorp på Öland. Till höger står Yngve Öhman och
diskuterar med Lars Olof Lodén detaljer i heliostatens
uppställning på rejäla betongpelare. En heliostat är
en typ av solinstrument där en rörlig spegel följer solens rörelse över himlen och reflekterar solbilden mot
ett i övrigt fast monterat teleskop.

också expeditioner till de fjärran belägna och
exotiska platser som utgjordes av den bohuslänska skärgården och ett par öar utanför
Sveriges fastland vid namn Oland och Gotland. Fastlandet självt ansågs mindre pålitligt
i meteorologiskt avseende.
En stor skara av astronomer hade alltså
dragits samman i södra Sverige under juni
månad 1954. Av de svenska expeditionerna
var två placerade på Öland, en på Gotlands sydspets
och en på Kosterö i Bohuslän. De öländska var förlagda till Löttorp och Persnäs. Eftersom vi själva ingick i
den förstnämnda är det givet att vi känner bäst till dess
avsikter och instrumentering. Den leddes av professor
Yngve Öhman. Han hade länge intresserat sig för polariserat ljus. Det var därför självklart att studier av solkoronans polarisation skulle bli det dominerande inslaget i vår expedition. Vi minns särskilt två intressanta instrument som skulle användas för polarimetri. Det ena
var en tämligen ordinär, hemmagjord, lådkamera med
tre objektiv. Framför varje objektiv satt ett polarisationsfilter anbringade med varsin vridningsvinkel, 0, 60
och 120º. Genom att jämföra tre samtidigt tagna fotografier skulle man kunna få en bild av hur polarisationsstrukturen såg ut i olika delar av koronan. Som tidigare
påpekats: detta var före datoråldern! Alla mätningar på
bilderna måste göras enbart med ögats hjälp och alla reduktionerna ”för hand”.
Det andra polarimetriska instrumentet utgjordes av
den 25-cm refraktor som en gång varit uppställd på
Stockholms observatorium på Observatoriekullen i
centrala stan. Den var bland annat försedd med en snedställd glasskiva, avsedd att ge en konstgjord polarisation
för kalibrering. Vi hade även andra spännande instrument att imponera med. Ett av dem var en heliostat,
som efter förmörkelsen ställdes upp på den av Yngve
Öhman då nystartade svenska solstationen på Capri.
Bland instrumenten hos den andra svenska expeditionen på Öland kan nämnas en kamera tänkt att ta korta
exponeringar av solrandens spektrum omedelbart före
och efter den totala fasen. Det var en på sin tid mycket
avancerad metod att mäta exakt tid för de olika kontakterna.

V

i ska naturligtvis inte heller glömma de utländska
expeditionerna. Av de långväga gästerna minns vi
en belgisk, en finsk, en fransk, två italienska, en
brittisk-tysk och en östtysk. På andra håll i landet fanns
en spansk och en schweizisk expedition. Vad vi särskilt
minns var dr Finlay-Freundlichs stora anläggning för
mätning av relativistisk avböjning vid solranden. Med
denna skulle man ta ett fotografi av den förmörkade solens närmaste omgivning på stjärnhimlen. Sedan skulle
man ge sig till tåls i ungefär ett halvår. Under den tiden
skulle instrumentet orubbat stå kvar på platsen. Därefter skulle man ta ett nytt foto av fältet, nu på nattetid
när solen befann sig långt från fältet ifråga. Som det nu
blev behövdes inte denna andra exponering, så hela anläggningen kunde monteras ner och tas hem direkt efter
förmörkelsen. Detta eftersom vädret svek och det sammanlagda vetenskapliga resultatet blev magert. Själva
såg vi den förmörkade solen endast ett kort ögonblick
men de flesta exponeringarna hann inte tas förrän moln
täckte för.
De som aktivt deltog i någon av solförmörkelseexpeditionerna 1954 är nu alla pensionerade och många
är inte kvar i livet. Och vi som är det har väl glömt en
hel del. Att det var intressant, lärorikt och spännande minns vi i alla fall och likaså den trevliga samvaron
mellan de olika internationella grupperna. Och givetvis
minns vi den stora besvikelsen över att det hela i stort
sett blev ett misslyckande vad gäller det astronomiska
resultatet. En mängd erfarenhet skaffade vi oss emellertid. Nästa totala solförmörkelse över Sverige inträffar
över Norrland den 16 oktober 2126!
♦
KERSTIN LODÉN är pensionerad docent i astronomi vid
Stockholms universitet, och hennes man LARS OLOF LODÉN
är pensionerad professor vid Uppsala universitet.
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Korsord
Vågrätt
1. Inte så många volt. (11)
9. Bra isolermaterial. (7)
10. Fisk eller träd. (2)
11. Buskig pyrolasläkting. (3)
12. Påkalla uppmärksamhet. (6)
15. Svår sjuka eller eng. huvudserie. (2)
17. Har IAU ensamrätt att ge
himlakroppar. (4)
18. Gute. (3)
20. Hemmaseger. (4)
22. Härifrån kommer problemet med
kubens fördubbling. (5)
24. Slå på skrå. (3)
25. Fisk som mjölkförpackning. (5)
28. Välkänd amerikansk astronom
vid namn Helmut. (3)
29. Är Vintergatan och Sombreron. (13)
30. Sagoslut. (3)
31. Räcker inte långt. (5)
32. Europeiska radiokommunikationsmyndigheten i eng. förkortning. (3)
33. Nyazeeländare. (5)
35. Kan föreställa jorden. (4)
36. Har Räven i munnen på gamla
stjärnkartor. (3)
37. Litet obestämt mått. (4)
39. Lågland med högtstående radioastronomi.(2)
40. Sådana används för summor. (6)
41. Sno på. (3)
43. Den andra transuranen. (2)
44. Kan fylla (svarta?) hål. (7)
46. Den avbildar stora himmelsfält. (11)
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41

43
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Lodrätt
1. Romerskt hemvärn. (3)
2. Kan vittne vara. (5)
3. Är sollika stjärnor. (4)
4. Fraktar huvudstadsbor. (2)
5. Mars och Venus är ju våra … (13)
6. Mytisk tolvbarnsmor som gett namn
åt vulkanisk slätt på Venus. (5)
7. Nästan mitt i prick. (3)
8. Grundämne nr 64. (2)
9. Har PA-läsare rymdintresset. (9)

............................................................................................................

Adress

............................................................................................................

Postnummer, postadress

Lösning till korsordet

13.
14.
16.
19.
21.
23.
25.
26.
27.
34.
35.
38.
40.
42.
43.

Håller till i vatten. (6)
Snurrar vi runt. (7)
Trava. (6)
Är Mien ett exempel på. (9)
Är Sagan om ringen. (7)
Upptäcktes av Herschel 1787. (6)
Kinesisk lära om livets väg. (6)
Sprutar Etna. (3)
Man, Charles och Bradbury. (3)
Fyller över randen. (5)
Han fann Neptunus 1846. (5)
Den franska sparven. (4)
Ger vinden i säven. (3)
Ger Seyfertgalaxer exempel på. (3)
Förmedlar nytt (och ibland
gammalt) om rymden. (2)
45. Anglosaxisk examen. (2)
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De tre rätta lösningar som dragits för vinst hade sänts in av
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13
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............................................................................................................

Redaktionen gratulerar!

8

10

Namn

Vinnarna har fått sina böcker.

7

9

Bland de rätta lösningar som kommit redaktionen till handa
senast 30 september 2004 dras tre vinnare som får Stora
boken om rymden av David Glover. Sänd lösningar märkta
Korsord 2 till Populär Astronomi, Box 515, 751 20 Uppsala.

Kate Andersson, Klippan,
Anna Carin Löf, Kungsbacka, och
Hedda Meijer, Bromma.
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eller Hur man startar en astronomiförening

E

rier och till andra astronomiska föreningar. Redan 1957
n septemberkväll 1953 inleddes en lång tradiställdes färden till det som då kallades Råöobservatoriet
tion av astronomistudier i Halmstad. 13 entu(nu Onsala rymdobservatorium) i norra Halland, där
siastiska elever i skiftande åldrar hade samlats
professor Olof Rydbeck svarade för den högintressanta
på Västra skolan för att tillsammans med doktor Henforskningen inom det tämligen nya området radioastrik Laurell som lärare inleda studier av himlen. Sådant
ronomi.
En annan studieresa ställdes till Lunds observar vid den tiden ett oskrivet blad bland amatörer. Men
vatorium
med dess anrika traditioner. Efter 21 år som
efter bara fyra år, 1957, blev astronomi mer och mer aklärare drog sig så småningom den då nästan åttioårige
tuellt i samhället. Den 4 oktober kom rymdfarten igång
Henrik Laurell sig tillbaka och överlämnade katedern
med uppsändningen av Sputnik, vilket skulle följas av
till mig för fortsatt gärning.
rymdhunden Lajka, Jurij Gagarin m.fl. pionjärer. Det
I HAS:s stadgar finns nu en bestämmelse om att förunika 1960-talet följde som slutade med den första beeningen skall verka som huvudmannade månlandningen 1969. En
man
för ett folk- och skolobservaofattbart snabb utveckling, kan man
torium. Men redan medan Laurell
tycka.
fortfarande stod för ledarskapet
Astronomikurserna som pågick
hade ett observatorium börjat bygsamlade alltfler elever, efter fem år
gas i Tönnersa, Eldsberga, en dryg
var man ett femtiotal. Krav hördes
mil söder om Halmstad. Det var i
från ivriga deltagare att starta en asthuvudsak ett jobb baserat på frivilronomiförening, och i oktober 1958
ligt arbete som pågick i fyra hela år.
bildades således Halmstads astronomisMen på våren 1975 kunde observaka sällskap (HAS) som landets fjärde
toriet invigas, och den som skötte
HAS-observatoriet
astronomiförening efter Svenska astdet var professor Åke Wallenquist
i Eldsberga
ronomiska sällskapet, Tycho Brahefrån Uppsala, till stor glädje för alla
sällskapet och Göteborgs astronomedlemmar och intressenter.
miska klubb. Dessa föreningar kom man att samarbeDetta
observatorium
har naturligtvis blivit en stor
ta med på många sätt framöver. Staden hade dessutom
tillgång
för
den
astronomiska
kursverksamheten. Under
fått en ny institution på frivillig väg, som med Henrik
Laurells engagemang i en jämn ström skolade nya rymd årens lopp har det pågått både grundkurser och observationskurser liksom kurser i astrofysik. Kurserna har
entusiaster. Något observatorium hade man emellertid
alltid innehållit uppgifter där det gällt att observera nya
inte att tillgå då för att skåda stjärnhimlens prakt och
skönhet. Men redan då fanns planer på att följa astrono- objekt, samt att redogöra för nya teorier och praktiska
resultat i form av rymdålderns nya upptäckter. För mig
mins utveckling i Sverige och utomlands.
själv som ledare har tiden erbjudit många fina kontakter
Hur skedde då undervisningen på dessa kurser? Från
med både fackastronomer och elever. De tretton elever
början fick deltagarna på traditionellt sätt lyssna till
som i september startade vår jubileumskurs precis ett
doktor Laurells noga förberedda föreläsningar i pedahalvsekel efter den första har hittills fått lära sig grungogisk ordning. Man började med solsystemet och dess
derna
i den astronomiska världen. De har även hunredan då välkända objekt. Därefter vandrade skildringnit med en studieresa till Onsala rymdobservatorium
arna allt längre och längre bort från jorden med de akoch skall snart gästa Lunds observatorium och Tycho
tuella teorierna som framställdes av George Gamow
Brahe-observatoriet utanför Malmö innan kursen avoch Fred Hoyle. Så började en dialog mellan lärare och
slutas på HAS:s årsmöte i maj. Förvisso utgör dessa 50
elever som blev synnerligen fruktbar.
år av astronomikurser något av ett svenskt rekord bland
Under årens gång tillkom i en jämn ström nya elever,
amatörastronomiska föreningar!
men en del stannade kvar år från år för nya lärdomar.
Jack Holmquist
Som bekant kom både 1960- och 1970-talen att medföra
kursledare
ett kolossalt uppsving för rymdintresset. En stor mängd
litteratur i ämnet fanns redan då och produktionen av
sådan skulle bara fortsätta att accelerera. Kurserna fick
Till läsarnas forum kan alla skriva och ställa frågor,
dessutom stimulans av de många astronomer av facket
komma med meddelanden och tips som läsekretsom Henrik Laurell lyckades inbjuda till verksamheten,
sen kan ha nytta av. Tveka inte, kontakta redaktiovilka levererade ny kunskap inom sina specialområden.
nen. Adresser m.m. finns nederst på sidan 3.
Vi gav oss också själva ut på studieresor till observatopopulär astronomi ∙ juni 2004 47

läsarnas FORUM

50 år av astronomiutbildning i Halmstad

över GRÄNSERNA

En visionär fyller
100 år

av Ulf Danielsson (text)
och Lennart Nilsson (foto)

Kunskap om naturen – vare sig det handlar om blommor och småkryp eller
om himlakroppar – var en viktig ingrediens i Harry Martinsons förhållningssätt till livet såväl som i hans diktning. Hans diktcykel Aniara – en
revy om människan i tid och rum, utkom 1956 och blev en stor succé.
Han fick nobelpriset i litteratur 1974 tillsammans med Eyvind Johnson.

E

n augustikväll vände Harry Martinson sin kikare
mot Andromedagalaxen. Vi vet alla vilken syn
som mötte hans ögon: en avlång suddig ljusfläck
utan uppenbara spår av de många miljarder stjärnor och
oräkneliga världar som den innehåller. Men med en blick
skärpt av kunskap såg Harry Martinson oändligheten
och började drömma om ett ensamt rymdskepp på resa
i tomheten mot stjärnorna. Rymdskeppet fick namnet
Aniara och dess destination blev stjärnan Vega. Långsamt, långsamt, likt en luftblåsa innesluten i glas som
under århundraden vandrar sin väg, färdas Aniara genom
rymden på en resa som kommer att ta tusentals år. Men
Aniara är också en berättelse om oss själva och vår egen
jord. Och det är kanske ingen slump att vårt eget solsystem likt ett verkligt Aniara är på väg mot en punkt på
himlen inte långt från Vega.
C.P. Snow skrev för mer än fyra decennier sedan i
sin De två kulturerna om hur naturvetare och humanister
representerar två olika världar som sällan möts. Särskilt
vände han sig mot dem som inte vill kännas vid naturvetenskaplig kunskap som en naturlig del av bildning och
kultur. I vår tid finns det fortfarande uppburna representanter för den humanistiska kulturen som aldrig brytt sig
om vad som sker på natthimlen och vad naturvetenskapen har att säga om vår plats i universum. Och det finns
andra för vilken naturvetenskapens enda syfte är att
frambringa tillväxt. I kölvattnet breder en förvirrad vidskepelse ut sig med vickande slagrutor, kristaller av glas
och en världsbild där stjärnorna inte är avlägsna solar
med okända planeter utan ljusprickar som ger tvetydiga
besked om framtiden.
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Harry Martinson hade en fot i vardera kulturen och
kunde utnyttja naturvetenskapens skarpa blick för att
skildra det mänskliga, men också göra det oerhörda närvarande med hjälp av ett mänskligt perspektiv. De två
kulturerna blir i hans skrivande en enda. Varför är han så
förtvivlat ensam? Var är de som borde ha följt efter?
Det ljus som startade sin resa från Vega när Harry
Martinson lämnade oss för ett drygt kvartsekel sedan har
redan passerat jorden. Gapet mellan de två kulturerna
växer åter.
Galaxen svänger runt
liksom ett hjul av upplyst rök
och röken det är stjärnor.
Det är solrök.
I brist på andra ord vi säger solrök,
har du fattat.
Jag menar, att språken inte räcker
till vad den synen innerymmer.
Det rikaste av alla språk vi känner
xinombriskan har tre miljoner ord,
men den galax du blickar in i nu
har mer än nittio miljarder solar.
Har någon hjärna ens behärskat alla orden
i Xinombras språk.
Ingen enda.
Då fattar du.
Och fattar inte.
Sång 85 ur Aniara.
ULF DANIELSSON är professor i fysik vid Uppsala universi
tet och gav ut en populär bok om stjärnor och äpplen 2003.
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från FÖRENINGSLIVET

Årsmötet i Svenska Astronomiska
Sällskapet
Sällskapet hade årsmöte i Stockholm
den 15 mars. Nyinvalda i styrelsen
blev Cecilia Kozma, Anders Västerberg och Claes-Ingvar Lagerkvist.
Följande ledamöter omvaldes: Gösta
Gahm (ordf.), Peter Linde (vice ordf.),
Peter Lindroos (skattmästare), Dan Kiselman (sekreterare), Christer Brattås, Mona Engberg, K.G. Karlsson,
Björn Lingons och Marie Rådbo.
För fortlöpande information om sällskapets verksamhet
se hemsidan: www.astro.su.se/sas/.
Påminnelse: Venuspassagen igen
Sällskapets medlemmar inbjuds till invigningen av
modellen av Venus i Sweden Solar System på förmiddagen
den 8 juni, då Venus passerar framför solen. Invigningen
förrättas av professor Kerstin Fredga. Plats: Venustorget
bakom det nyrenoverade biblioteket ett stycke upp på
Osquars backe, Kungl. Tekniska Högskolan (T-bana:
Tekniska Högskolan). Programmet inleds kl. 9:30 med
föreläsningar i bibliotekets stora sal och beräknas vara
slut omkring kl. 11. Se mer detaljer kring detta program,
och anslutande föreläsningar på KTH:s publika hemsida:
http://www.lib.kth.se.

På denna sida kan föreningar berätta om sin
kommande verksamhet. Till nästa nummer,
som kommer ut omkring den 6 september 2004,
behöver vi material senast den 1 augusti.



Tycho Brahe-sällskapet ordnar
en utflykt till det historiska raketcentret i Peenemünde på Usedom
i norra Tyskland. Tidpunkt, lördag-söndag den 5–6 juni med
övernattning i Greifswald. Pris
1 350 kr. Anmälan snarast!
Höstens föredragskvällar blir preliminärt den 2 september, 7 oktober, 4 november och den 9 december.
Program är under utarbetande.
Vill du bli medlem eller få mer information, kontakta
sällskapets sekreterare, Kjell Werner, telefon 040-123477
eller mejl 040.123477@telia.com. Avgiften, 260 kr, kan
också betalas in direkt till pg 3 97 50-5. Glöm inte ange
namn, adress och ev. mejladress.
Välkommen till hemsidan www.astro.lu.se/tycho/.
Observatoriet i Slottsskogen i Göteborg har följande
arrangemang de närmaste månaderna:
Venuspassagen den 8 juni observeras kl. 07:00–13:30.
Solen förevisas kl. 14:00 söndagarna den
15, 22 och 29 augusti, lördagen den 4
september (fritt inträde denna dag), samt
söndagarna den 5 och 12 september.
Avgiften är 30 kr för vuxna, 10 kr för
7–16-åringar och fritt för mindre barn.
Museikortet gäller.
Besök GAK:s hemsida på www.tripnet.se/gak/.

prenumererar du ännu inte på Populär Astronomi? använd kupongen nedan!
□ Ja tack, jag vill gärna prova Populär Astronomi till intro
duktionspriset 220 kr och får för detta fem nummer av
Svenska Astronomiska Sällskapets kvartalstidskrift.
□ Jag vill ge bort en prenumeration. Kontakta mig!
......................................................................................................
Namn
......................................................................................................
Gatuadress eller motsvarande
......................................................................................................
Postnummer, ort
.................................................................. .............................
Mejladress
Telefon
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Som bonus
blir du medlem
av Svenska
Astronomiska
Sällskapet!

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Populär Astronomi
AlbaNova

SVARSPOST
200 064 900
110 50 STOCKHOLM

befinner sig i Stora magellanska molnet och är vad man
kallar en H II-region, vilket med astronomisk terminolo
gi innebär att det är ett jättelikt moln av joniserad vätgas,
H för väte, romersk tvåa för joniserad.
Den nya bild av N 44 som presenteras här är sam
mansatt av ljuset från tre spektrallinjer, två från syre (en
i blått och en i grönt) och den
tredje är den ständigt domineran
de Hα-linjen från väte i det röda
området. Avsikten har varit att
återge nebulosan i så ”naturliga”
färger som möjligt. Den röda vä
tefärgen visar upp nebulosans alla
detaljer, medan temperaturen ger
sig till känna i strålningen från sy
ret – ju grönare färg desto högre
temperatur har området ifråga.
De heta områdena innehål
ler minst en, kanske flera mycket
heta stjärnor som förmår att
kraftigt hetta upp sin omgivning.
Dessa stjärnor har en yttempera
tur mellan 30 000 och 70 000 grader, och deras intensiva
ultravioletta strålning joniserar effektivt syreatomerna i
molnet både en och två gånger. Därvid uppstår den ka
rakteristiska gröna färgen.
♦
foto: ESO

P

å södra stjärnhimlen, för långt ner för att vara
synliga från svensk horisont, ligger Magellanska
molnen. Det är två granngalaxer till Vintergatan,
satellitgalaxer om man så vill, Lilla magellanska molnet
och Stora magellanska molnet. Vanligtvis brukar man
säga att de är oregelbundna, till skillnad från spiralgalax
en Vintergatan. Men ibland ser man
att man även där verkar kunna påvi
sa någon form av spiralstruktur, eller
åtminstone en s.k. stav (som finns i
stavspiralgalaxer).
Det fina med dessa båda galaxer
är att vi ser dem utifrån, det vill säga
att vi kan se dem som de stjärnsys
tem de är. Samtidigt är de inte längre
bort från oss än att vi kan iaktta de
taljer i dem, det lilla molnet ligger på
200 000 ljusårs avstånd, det stora på
170 000. De innehåller många och
väldiga nebulosakomplex som vi kan
observera i sin helhet.
I ett pressmeddelande från ESO
presenteras nu ett sådant jättemoln i form av en vacker
rosenbukett! Bilden är tagen med 2,2-metersteleskopet
och dess vidvinkelkamera på La Silla-observatoriet i Chi
le. Rosenbuketten har egentligen beteckningen N 44 och

Prenumerationskupong för populär Astronomi finns på sidan intill!

Träff under stjärnorna 20–21 augusti 2004
Mariestads Astronomiska Klubb bjuder in

V

i startar på fredagskvällen då Bifrostobservato
riet öppnas kl. 20. Spontana observationer vid
vackert väder, annars lägger vi särskild vikt vid
samvaron och ordnar någon programpunkt.
På lördagens program står dels ett huvudföredrag,
dels en avdelning med kortare bidrag som kan handla om
hemmabyggd utrustning, erfarenheter med beprövad
teknik eller astronomiska nyheter och rapporter från
den egna astronomiska föreningen. Kanske blir det
också ett seminarium i något angeläget ämne. Dess
utom reserverar vi tid för samvaro, inklulsive kommers
och byte av utrustning och litteratur. Om du har någon
programpunkt att bidra med, var vänlig meddela detta
i samband med anmälan. Lördagens program startar
kl. 12. Ta gärna med eget teleskop!
Mot slutet av lördagen blir det supé i Bifrostobserva
toriets föreläsningssal. Eftersom vi måste veta tämligen
exakt hur många som önskar delta är anmälan obligato
risk senast den 13 augusti. Supén betalas i samband med

denna. Om vädret är gynnsamt vidtar observationsverk
samhet efter supén och pågår så länge man önskar.
Anmälan om deltagande sker genom att betala in
100 kr till MAK:s postgiro 437 85 46-8 senast den 13
augusti. Glöm inte skriva namn på talongen och ange
om du önskar delta i supén.
Under stjärnträffen kan du köpa lättare förtäring på
observatoriets Café (G)astronomen.
Rum för natten ordnar du enklast med hjälp av
Mariestads turistbyrå, tel. 0501–100 01. Några tält- och
husvagnsplatser kan ordnas vid observatoriet. Om du
inte redan hittar till Bifrostobservatoriet skickar vi
gärna en karta.
Mariestads Astronomiska Klubb
Rune Fogelquist
Borgmästaregatan 7
542 33 Mariestad
Tel. 0501–181 67
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omslagets BAKSIDA

Den kosmiska botaniken frodas vid ESO

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv adressändring återsänds
försändelsen med nya adressen på
framsidan (ej adressidan)

Posttidning B0

Stockholms observatorium

AlbaNova

106 91 Stockholm

ISSN 1650-7177

Rosor på södra stjärnhimmeln! Med hjälp av
2,2-metersteleskopet på La Silla-observatoriet i
Chile lyckades ett forskarlag fånga denna kosmiska blombukett. Mer på föregående sida!

