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Rosetta
och jakten på vårt ursprung

Bengt Gustafssons
tankar om livet 



PoPulär Astronomi söker fler läsAre
Hjälp oss att föra ut tidskriften!

Rosetta kommer fram till sin komet år 2014

Tryckt hos Hyltebruks Tryckeri AB 20042    populär ASTRonoMi ∙ MARS 2004
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Många i detta land är intresserade av astronomi, 
men alla känner inte till Svenska Astronomiska 
Sällskapets tidskrift. Populär Astronomi har nu 
seglat på egna vingar 
i fyra år, men vi är 
fortfarande beroende 
av fler prenumeranter 
för att tidskriften ska 
fortleva och utvecklas. 
Ännu är våra resurser 
till reklam och annan 
marknadsföring be-
gränsade.

Men du kan hjälpa 
till med att synliggöra 
tidskriften, till exempel 
genom att

☼ tipsa bekanta om 
PA:s existens, eller 
varför inte ge din vän ett år med PA som gåva?

☼ föreslå ditt företag, firma, institution eller 
skola att köpa in extranummer för utdelning i 
samband med utbildning, möten, konferenser 
och besöksgrupper. 

☼ tipsa oss om evenemang i din stad eller 
trakt där vi kan delta med information.

☼ låta ditt företag eller organisation annonse-
ra i PA, till exempel 
om festivaler, kurser, 
böcker och naturligt-
vis om produkter av 
intresse för amatör-
astronomer.

Du kan också 
hjälpa oss i vårt 
sökande efter ex-
terna bidrag från 
stiftelser, firmor eller 
privatpersoner. låt 
oss hålla Populär 
Astronomi flygande 
genom några kri-
tiska år!

Den som känner sig kunna bidra med nå-
got kan höra av sig till sällskapets ordförande 
Gösta Gahm:

Postadress: AlbaNova, 106 91 Stockholm
Mejladress: gahm@astro.su.se

Ett solklart fall för Populär Astronomi!

Rosetta, ESA:s kometsond som är på väg mot 
kometen Churyumov–Gerasimenko, avhand
las i en stor artikel i detta 

nummer. Här kommer lite hårda 
fakta: Dess kretsardel är en stor alu
miniumlåda, 2,8×2,1×2,0 m, med all 
vetenskaplig instrumentering place
rad i ena ändan, vilken när sonden 
nått sitt mål för det mesta kommer 
att vara riktad ned mot kometen. På 
två sidor bär kretsaren solpaneler på 
32 kvadratmeter, ett ”vingpar” med 
en spännvidd på 32 m. Dessa ska 
förstås vara riktade mot solen och 
är därför vridbara. På en tredje sida 
sitter en 2,2 m radioparabol, som 
svarar för kontakten med jorden, 
och mittemot den är landar enheten 
placerad under färden.

Landaren väger 100 kg. Väl 
framme, och när kretsaren kommit i rätt läge, ska den 
automatiskt göras loss och fälla ut sina tre landarben. 

Dessa ska ta upp stöten vid landningen för att inte lan
daren ska studsa upp igen, och sedan ställs de in så att 

landaren står rakt upp.
Landningen sker genom 

ett fritt fall ned mot kometen 
– som förhoppningsvis inte går 
alltför fort – och så snart den 
är genomförd skjuts en förank
ringsharpun in i kometkärnan. 
Det är för att landaren inte i 
misshugg ska lossna från kome
tens svaga tyngdkraft. Avsikten 
är att de nio experimenten 
ombord på landaren ska fungera 
minst en vecka, men verksam
heten kan komma att fortsätta 
månadsvis. Bland annat ska en 
markborr ta prover på materia
let i kometkärnan. Resultaten 
reläas sedan av kretsaren hem till 

jorden. Kretsaren själv kommer att följa med kometen i 
åratal.                                                                           ♦
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Visserligen kan astronomer tycka 
att det är trevligt och bra med långa 
mörka nätter, men det är ändå alltid 
något visst när ljuset återvänder, vin-
tergäcken sticker upp ur gräsmattan 
och våren närmar sig. Det är dock nå-
got av livets pånyttfödelse.

Den kommande Venuspassagen 
den 8 juni uppmärksammas redan i 
detta nummer, men mer kommer i 
nästa.

I övrigt får vi oss till livs en artikel  
om hur man verkligen söker efter 
vårt ursprung. Hans Rickman i Upp-
sala beskriver framväxten av ett 
rymdprojekt och drar paralleller med 
sin egen utveckling. Det är en lång 
artikel. Men läs den, det är den värd.

En annan Uppsalaastronom är  
vårens profil, Bengt Gustafsson. Ett 
samtal med honom kan omöjligtvis  
stanna bara vid stjärnor, han har för-
mågan att formulera sig inom de 
flesta områden. Inte så egendomligt 
då att intervjun med honom kom att 
handla om existentiella ting, till varon 
och dess begränsningar.

Sedan jag gjorde den intervjun har 
jag tyckt mig märka hur den knappt 
årsgamla katt som jag sammanbor 
med sedan i höstas börjat ifråga-
sätta vad jag 
håller på med. 
Han tycks vil-
ja säga: ”Du är 
människa och 
jag är bara katt. 
Hur kunde det 
gå på detta vi-
set?”
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Ludvig Rasmusson 
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kommenterar Marsresorna
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De mer eller mindre lyckade rymdsonder och lan-
dare som amerikanerna och européerna i vin-
ter skickat till planeten Mars har fått stor publi-

citet. Särskilt i USA, eftersom många tidigare landare 
mystiskt försvunnit. Men den här lyckades till och med 
ta foton av Marsytan. Det var inga särskilt intressanta 
foton i och för sig, de såg ut ungefär som om de tagits 
i någon öken på jorden. Och en del konspirationsro-
mantiker kommer säkert att hävda att alltihopa bara är 
en bluff och att amerikanerna inte alls lyckats med sin 
Marslandare. Precis som en del hävdat att månexpedi-
tionerna också var bluff. 

Alla vi som inte är så misstänksamma är desto mer 
imponerade. Men ännu mer imponerande var nog euro-
péerna som med sin rymdsond Mars Express strax ef-
teråt lyckades visa att det finns vatten på Mars. Det är 
i varje fall tills vidare ett intressantare resultat än den 
amerikanska landarens färgfoton av Marsöknen. 

”Den här ronden vann Europa”, 
skrev DN som en rubrik till händelsen.  
Och det stämmer säkert. Även om 
många amerikaner säkert tycker att det 
är maffigare med bilar som rullar om-
kring på planetens yta och dessutom tar 
foton. 

Men det intressanta är nog inte att 
européerna vann. Utan att den europe-
iska framgången visade att det inte alls 
är nödvändigt med landsättningar för 
att ta reda på saker. Det är oftast effek-
tivare och billigare att söka sanningen 
på avstånd. 

President Bushs löfte att amerikaner snart ska kun-
na besöka Mars är främst ett inrikespolitiskt ut-
spel. Han har fått kritik för detta av vänstern, för 

att det kommer att kosta så mycket pengar som bätt-
re skulle behövas till att rusta upp amerikanska skolor. 
Men det är en orättvis kritik. Pengarna tas inte därifrån, 
utan från NASA:s budget. Det betyder att det kommer  
att göras stora inskränkningar på andra håll i rymd-
forskningen. Just nu mest av rymdteleskopet Hubble. 
Vilket är mycket allvarligt. 

Efter misslyckanden i början har Hubble gett oerhört 
mycket till rymdforskningen. Mycket mer än amerika-

nernas Marslandare någonsin kanske kommer att ge. 
Och mycket mer än vad månresorna gjorde. Det var na-
turligtvis en politisk triumf för amerikanerna när Neil 
Armstrong sommaren 1969 som första människa klev 
ner på månens yta. Han följdes under åren därefter av 
ytterligare några amerikaner. Men sedan dess har må-
nen inte besökts av människor. All den verksamheten 
har upphört. Vilket helt enkelt berodde på att det kos-
tade mycket mer än det smakade. Rent vetenskapligt gav 
dessa väldiga satsningar rätt litet. 

De första månresorna var naturligtvis en stor tek-
nisk bragd. Men sedan dess har tekniken ut-
vecklats kolossalt, vilket beror rätt litet på er-

farenheter från rymdresandet. Dagens datorer är totalt 
annorlunda och kolossalt mycket kraftfullare än den 
tidens. Den datorkraft som då användes var mindre än 

vad vi har i en vanlig pc hemma idag. 
I början betydde militären och 

rymdverksamheten mycket för utveck-
landet av datorer. Men de senaste de-
cennierna har de utvecklats av egen 
kraft, framförallt av marknadens krav. 

Det påstås ibland att den här sor-
tens väldiga satsningar ger stora spin-
off-effekter. Men månresorna gav 
knappt något. Allt fler erfarenheter 
visar att vill man få ett resultat på nå-
got område är det effektivare att satsa 
direkt på det, än på något annat stort 
projekt som eventuellt kan skapa po-
sitiva bieffekter. Det fransk-engelska 
Concordeplanet är ett typexempel på 

det. Det kostade otroligt mycket och gav påfallande lite 
erfarenheter av annat än att bygga nya likadana plan, 
vilket ingen någonsin kommer att göra. 

Samtidigt som engelsmännen och fransmännen tog 
fram Concorde tog amerikanerna fram sitt Boeing  
747. Det skapades för en massmarknad av flygrese närer 
och blev en stor framgång, och har betytt oerhört  
mycket för trafikflygets vidare utbyggnad. Den gången  
var det amerikanerna som satsade klokt på ett realis - 
tiskt projekt och européerna dumt på ett skrytprojekt.  
Nu ser det ut att bli tvärtom.                                        ♦
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 Asteroidens egen drivkraft

Nytt museum på Ven

Meteoritexplosion i Jokkmokk

Ett pärlband av svarta hål

Röntgenjet belyser universums 
tidiga historia

Allhelgonakyrkan på Ven har inte använts för sitt 
ursprungliga ändamål på ett bra tag. Men nu görs den 
om till ett nytt Tycho Brahe-museum – det gamla, som 
ligger i närheten, har blivit alldeles för litet för det ökade 
publiktrycket.

Statens Fastighetsverk, som tillsammans med Lands-
krona kulturförvaltning har hand om Tycho Brahe-min-
nena, tar över kyrkan, som ska tömmas på sitt nuvarande 
innehåll och förses med nya el- och värmesystem.

Avsikten är att det nya, handikappvänliga museet ska 
kunna öppna i juli 2004.

Röntgenobservatoriet Chandra har funnit spåren efter en  
galaxkollision som ägde rum för några miljarder år sedan.

Det är ett pärlband av neutronstjärnor och svarta hål  
som sträcker sig en bra bit ut i rymden utanför den ellip - 
tiska galaxen NGC 4261, 100 miljoner ljusår bort. Genom  
att en del av dem har vanliga stjärnor som följeslagare 
uppkommer intensiv röntgenstrålning när gas från gran-
narna strömmar ned på de kompakta stjärnresterna. På 
så vis går det att observera dem; vanligt ljus dränks av 
skenet från framförliggande stjärnor i Vintergatan.

På eftermiddagen den 17 januari gick infraljudsmätarna 
i taket vid de tre norrländska mätstationer som drivs 
av Institutet för rymdfysik. I Uppsala, 74 mil därifrån,  
mättes en rejäl smäll upp, motsvarande minst 100 kg 
trotyl.

Uppenbarligen var det det kraftigaste meteoritnedsla-
get inom Sverige på de senaste 20 åren, en stenbumling 
som exploderade några mil ovanför Jokkmokkstrakten. 
Fragmenten torde ha spritts över ett stort markområde.

En liten men betydelsefull 
kraft, Jarkovskijeffek ten, 
har för första gången 
kunnat mätas upp hos en 
asteroid, den lilla 6489 
Golevka.

Det handlar om värme-
utstrålningen från den 
sida av asteroiden som har kväll – en aning större än 
från morgonsidan. Det ger en liten, liten skjuts kraft åt 
asteroiden. På tolv år har den ändrat Golevkas läge med 
15 km! Men sammantaget över miljontals år kan det bli 
rejäla förändringar i banan för en asteroid; den kan t.ex. 
bli en jordbanekorsare.

Den mest avlägsna jetstrålen från en kvasar har helt 
oväntat upptäckts av röntgenobservatoriet Chandra, hos 
kvasaren GB1508+5714 som inte alls troddes ha någon 
jet.

Jeten sträcker sig mer än 100 000 ljusår ut från det 
svarta hålet i kvasarens centrum. Men det verkligt intres-
santa är att den kan säga oss något väsentligt om hur 
den kosmiska bakgrundsstrålningen såg ut för drygt tolv 
miljarder år sedan – de snabba elektronerna i jeten kolli-
derar med bakgrundsstrålningens fotoner och ökar deras 
energi upp till röntgenområdet. Så röntgenintensiteten 
från jeten beror både på elektronernas rörelser och på 
intensiteten hos bakgrunden.

Gränsen för hur långt tillbaka bakgrundsstrålningen 
kan studeras har nu flyttats utåt från omkring tre miljar-
der till bara 1,4 miljarder år efter ursmällen.
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RoSEttA

av Hans Rickman
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Rosetta är en sond till en komet som ESA just sänt 
upp med beräknad framkomst 2014. I denna 
artikel berättar kometforskaren Hans Rickman på 
ett personligt sätt om detta projekt. Hans artikel 
är dock inte bara en forskares beskrivning av ett 
rymdföretag, utan är också en berättelse om hur 
teorier förkastas, förutsättningar ändras och hur 
människan växer med den ökade kunskapen.

Den här historien kan få börja för 40 år sedan i 
det tidiga 1960-talet. Rymdforskningen hade 
just kommit igång – sonder skickades till Venus 

och Mars, och man hade fått de första bilderna av må-
nens baksida. Själv var jag i de yngre 
tonåren och lyssnade intresserat på det 
som sades i radio och tv om dessa be-
drifter, fast mycket annat upptog sin-
nena i högre grad. Jag var inte amatör-
astronom och hade inget teleskop, och 
vad var väl månen mot Beatles och 
Animals? 

Nyhetskonsument är vad jag var, 
vad rymdforskningen beträffar, och 
jag minns inte ens om jag hörde en sak 
man sade på den tiden, nämligen att 
rymdfärder till månen – särskilt be-
mannade – skulle kunna medföra av-
görande avslöjanden om vårt solsys-
tems ursprung. Det fina var att man 
skulle komma åt ursprungligt materi-
al från den urtid då planeterna skapa-
des, medan även de äldsta bland jordens bergarter var 
omstöpta resultat av geologiska processer långt senare. 
Rymdsondernas närbilder av månen gav däremot in-
tryck av en död värld, som möjligen skulle kunna vara 

ett fossil från själva solsystemets tidiga skapelseskeden.
Man visste redan att många meteoriter (stenar som 

faller ner på jorden från rymden) var sådana fossil, men 
tekniken för att studera dem var inte alls i nivå med vad 

man senare skulle uppnå. Dessutom 
visste man inte så mycket om varifrån  
meteoriterna kom, så deras roll som 
budbärare var tämligen begränsad. 
Typiskt är också att optimismen kring 
rymdfärderna var stor, och man be-
traktade meteoritforskningen lite för-
aktfullt som ”the poor man’s space re-
search” (den fattiges rymdforskning). 
Det betyder att om man inte hade råd 
att flyga till himlakropparna, så fick 
man vackert sitta och vänta på att de 
skulle regna ner på jorden. Men när 
man nu hade pengar och tekniska re-
surser, så skulle de förstås användas 
till att utforska de jungfruliga objek-
ten på nära håll. 

I denna anda kom månen att be-
traktas som en sorts Rosettasten. Var det ett reklam-
trick från rymdforskarnas och rymdindustrins sida för 
att lättare ”sälja” idén om att besöka månen till politi-
ker och budgetansvariga? Ja, kanske delvis, men det var 
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 och jakten på vårt ursprung

i varje fall ärligt menat. Innebörden var att rymdfärder-
nas resultat skulle öppna våra ögon för meteoriternas 
budskap på samma sätt som den egyptiska Rosettaste-
nen gav nyckeln till att tolka de egyptiska hieroglyfer-
na. Vi skulle alltså kunna ”läsa” om vårt solsystems ur-
sprung på ett helt annat sätt, liksom läsningen av hiero-
glyferna totalt förändrade förutsättningarna för 1800-
talets egyptologer. 

När man väl kom till månen, och de amerikanska 
Apolloastronauterna och de automatiska sovjetiska Lu-
nasonderna hämtade hem sten och grus därifrån, visa-
de det sig att dessa månstenar inte alls bär budskap om 
solsystemets ursprung. Månen må vara stendöd i våra 
dagar, men en gång flödade en magmaocean där, och 
olika mineral separerades och stelnade på olika djup på 
liknande sätt som det sker på jorden. Det var för mer än 
fyra miljarder år sedan och de bergarter som bildades då 
är äldre än de jordiska, men det var trots allt flera hund-
ra miljoner år efter det att solsystemet kom till.

Vändpunkten i Lyon
Nu flyttar vi oss fram till 1976. Hur har det gått med 
jakten på det jungfruliga? Meteoriterna står fortfarande 
i fokus och man känner dem mycket bättre, men man 
vet ännu inte tillräckligt om varifrån de kommer. Spå-
ren leder entydigt till asteroidbältet, där man har funnit 

att asteroiderna oftast består av material som liknar de 
ursprungligaste meteoriterna. Denna kunskap kommer 
från jämförelser av spektra, dvs. hur reflexionsförmågan 
beror på våglängden. Men mycket är fortfarande oklart 
om vilka meteoriter som kommer från vilka asteroider.

Sådan var situationen, när jag på sommaren åkte till 
Lyon i Frankrike för att delta i ett möte om kometer, 
asteroider och meteoriter. Jag höll på att göra färdig 
min doktorsavhandling om kometernas ursprung och 
utveckling, så mötet var intressant för mig. Men pre-
cis hur kometerna skulle komma in i bilden av solsys-
temets ursprung var fortfarande oklart, åtminstone för 
mig. Kanske det gällde för alla de kometintresserade 
på den tiden. Vi förstod att kometerna var som asteroi-
dernas mer avlägsna systrar, som hade bildats längre ut 
från solen och hade stannat i en djupare köldförvaring, 
så de bestod till stor del av is. Men det fanns en jättelik 
skillnad i åtkomlighet för observationer. Asteroiderna 
var lätta att observera bara man kom åt tillräckligt sto-
ra teleskop, men kometkärnorna var oerhört gäckande 
– man visste faktiskt inte ens om de existerade, eller om 
kometerna rakt igenom bara var moln av stoft och is! 

När jag ser tillbaka på mötet i Lyon upplever jag det 
som en brytpunkt. Forskningen om solsystemets ur-
sprung höll på att få fast mark under fötterna. Det som 
hade varit lösa hypoteser eller sofistikerad teori utan →
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grund i observationer började utvecklas till ett trovär-
digt idébygge. I stora drag kan det sammanfattas på föl-
jande sätt: Solen bildades i centrum av en roterande in-
samlingsskiva av gas och stoft, och i denna skiva (även 
kallad solnebulosan) kunde tidvis stoftet klumpa ihop 
sig till större och större kroppar. Detta var början till 
uppbyggnaden av planeterna. Som ett viktigt mellanled 
förekom konglomerat av stoftklumpar med flera kilo-
meters utsträckning – s.k. planetesimaler. Dessa plane-
tesimaler fungerade som byggstenar när planetbygget 
tog fart.

Eftersom meteoriterna verka-
de bestå av planetesimalmate-
ria undrade vi om asteroider-
na kunde vara planetesi-
maler eller ansamlingar 
av planetesimaler som 
har överlevt till nu-
tid. Många trodde att 
det var så, och i viss 
mån är det fortfa-
rande den allmänna 
uppfattningen. Den 
enda reservationen 
gäller att asteroider-
na nästan genomgå-
ende har slagit sönder 
varandra vid katastrof-
artade kollisioner, så att 
nästan alla i dag är flisor 
och fragment istället för ur-
sprungliga kroppar från solne-
bulosan. 

Sedan tillkom ett annat övervägande 
baserat på kemiska beräkningar av materiens beteen-
de i solnebulosan. Visst kan man säga att alla planetesi-
maler är jungfruliga om de har överlevt till nutid utan 
att förändras av geologiska processer eller kollisionernas 
chockvågor. Men det är ändå möjligt att se somliga som 
mer jungfruliga än andra – ungefär som i Orwells Djur-
farmen, där alla djuren var jämlika, fast grisarna var mer 
jämlika än de andra. 

Det är nämligen så, att solnebulosans yttre delar var 
kallare än de inre. Om materiens sammansättning var 
densamma överallt betyder det att mer och mer var i 
fruset och fast tillstånd istället för i gasform ju längre ut 
i solnebulosan materien fanns. Därför väntar man sig 
att planetesimalernas sammansättning blir mer och mer 
”komplett”, ju längre ut de bildades. En sådan tendens 
syns inom asteroidbältet, där de yttre asteroiderna tycks 
rikare på flyktiga ämnen som kolföreningar och vatten 
än de i inre delen av bältet. 

I denna mening är de planetesimaler som bildades 
längst bort även de jungfruligaste. Då frågar man sig 
genast om det verkligen är till asteroider man ska skicka 
rymdsonder för att hitta solsystemets verkliga Rosetta-

stenar. Kometerna borde ju vara bättre, om de verkligen 
har fasta kärnor och dessa kan vara planetesimaler från 
det område där de yttersta jätteplaneterna håller till.

När vi diskuterade kometernas ursprung på mötet 
i Lyon, så gällde det hur Oorts kometmoln hade uppstått 
(se teckningen av Calvin J. Hamilton nedan). Denna 
enorma kometreservoar omsluter solsystemet i alla rikt-
ningar på avstånd jämförbara med de närmaste stjärnor-
nas. Därifrån kommer ständigt nya kometer på besök, 
och 1976 trodde man fullt och fast att samtliga kometer 

hade kommit denna väg, inklusive de som 
går i banor mestadels innanför Jupi-

terbanan (den s.k. Jupiterfamiljen). 
Orsaken skulle vara att Jupi-

ters gravitation vid närpas-
sager förändrade banorna 

totalt – s.k. kometin-
fångning.

Detta var ämnet 
för min avhandling. 
Mina egna resul-
tat sade ingenting 
om huruvida in-
fångning av kome-
ter från Oorts moln 

verkligen fungerade 
som källa till Jupiter-

familjen. Men amerika-
nen Edgar Everhart hade 

gjort beräkningar som sa-
des visa detta, och inget tvi-

vel märktes ännu. Ryssen Vik-
tor Safronov presenterade sina om-

fattande beräkningar av hur planeterna 
hade bildats genom sammanslagning av planete-

simaler, och där framgick att Uranus och Neptunus när 
de byggdes upp hade slungat ut jättelika mängder plane-
tesimaler till stora avstånd, där de kom att bilda Oorts 
moln. 

Den kemiska sammansättningen hos dessa planetesi-
maler borde också vara lik den som kometerna tycktes 
ha, så vi kometforskare var ganska nöjda och började se 
våra studieobjekt som möjliga Rosettastenar vid utfors-
kandet av solsystemets ursprung. Till detta kom att tiden  
började nalkas, när den mest berömda av alla kometer 
– Halleys komet – skulle återvända efter sin senaste pas-
sage 1910.

Halley, Hyakutake och Hale–Bopp
År 1986 var det dags. Halleys komet var redan funnen 
sedan några år. På ESA (European Space Agency) hade 
tanken på att skicka den första interplanetära sonden till 
Halleys komet dryftats i åtskilliga år, och efter många 
om och men var sonden (vid namn Giotto) nu på väg. 
I själva verket var det en hel liten flottilj, för där fanns 
även de sovjetiska Vegasonderna samt de japanska Sui-



I HUVEt PÅ EN KoMEt
En kometkärna består av en klump av tämligen lös is med 
en hel del grus och kolväteföreningar inmängda. När den 
kommer tillräckligt nära solen förångas isen och de fasta 
partiklarna närmast ytan släpps fria; störst blir effekten 
där de ofta djupsvarta kolvätena suger åt sig solvärmen.

Partiklarna river med sig gas som först bildar koman, 
men solvinden och strålningstrycket från solljuset puffar 
materian bort från solen så att kometsvansen, eller rätt-
tare svansarna, bildas; joniserad gas i svansen styrs även 
av solens magnetfält och ger en rak plasmasvans, medan 
partiklarna sveper ut i en böjd stoftsvans.

Kometens framfart genom rymden ger upphov till en 
bogchockvåg som dock inte syns utan speciella hjälp-
medel. Ibland händer det att en del av svansen lossnar 
och seglar iväg på egen hand, då inträffar en s.k. discon-
nection event.

populär AStRoNoMI ∙ MARS 2004    9

1910

1986

 Halleys komet vid de två senaste passagerna – ovan fotograferad 
1910, och till höger rymdsonden Giottos bild av kometkärnan när 
sonden svepte förbi på mycket nära håll.
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sei och Sakigake. Även USA försökte hänga med genom 
att styra ut en sond från jordmagnetosfären till en av-
lägsen passage genom svansen på Halleys komet – denna 
kallades ICE (International Cometary Explorer).

Detta markerar en ny inriktning hos rymdforskning-
en. Både USA och Sovjetunionen hade länge ägnat sig 
enbart åt utforskning av planeter och 
månar, men nu kom jakten på det jung-
fruliga materialet åter in i bilden. Ty-
piskt är att Vegasonderna från början 
var Venussonder, som efter passagen 
intill Venus och avlämnandet av instru-
mentpaket för planetens yta och atmo-
sfär länkades av mot Halleys komet (på 
ryska: Kometa Galleia) – därav namnet 
Ve-Ga, dvs. Vega.

När sonderna kom fram och en efter 
en flög genom kometens huvud – och 
Giotto slog alla rekord med en lågsniff-
ning bara 600 km från kärnan! – var det 
förstås en stor mediehändelse. I Sverige 
ledde det till ett av mina första framträdanden i tv:s ny-
hetsprogram, som jag tror varade i cirka två sekunder, när  
jag svarade ja på en av reportern noga formulerad fråga.

Revolutionerande resultat
Men resultaten från dessa sonder skulle visa sig i sanning 
revolutionerande. Stora delar av kometforskningen ska-
kades om i grunden och fick starta om på nya premis-
ser. Det kan sammanfattas i följande enkla iakttagelser:

Kometkärnan, vars existens hade betvivlats, visade 
sig inte bara finnas – den var större än de flesta hade 
trott och svartare än sot. Gasflödet från kärnan tyck-
tes koncentrerat till ”aktiva fläckar”, som bara täckte 
en liten del av ytan. När sonderna passerade, var kome-
ten ganska nära solen (dvs. ett stycke innanför jordens 
bana), och stoftkornen förstördes delvis och förgasa-
des i solvärmen, varvid en rätt obehaglig gasblandning 
uppstod. Somliga jämförde det med avgaserna från en 
diesel motor. Att vistas i Halleys komet skulle alltså vara 
som att cykla bakom en gammal trasig buss, fast mycket 
värre.

Studiet av själva kornen, liksom av materiens sam-
mansättning i stort, gav belägg för den åsikt som ameri-
kanen Mayo Greenberg länge hade förfäktat. Han me-
nade att kometkärnorna var uppbyggda av oerhört små 
korn, som hade bildats långt före solsystemet och i den 
fruktansvärda kyla som föregick solsystemets uppkomst 
hade dragit på sig mängder av is. Kornen skulle även 
innehålla en stor andel komplexa organiska ämnen med 
stor kolhalt. Varje korn skulle vara mindre än en mik-
rometer i utsträckning – som partiklarna i cigarrettrök. 
En ansamling av sådana korn skulle vara mycket porös, 
så kometkärnorna borde ha mycket låg densitet. 

Trots alla observationer både från rymdsonderna och 
från jorden kunde man inte bestämma kometens sam-

mansättning av molekyler särskilt noggrant. Men atom-
sammansättningen stod snart ganska klar, och det visade 
sig att den är extremt jungfrulig, dvs. i stort sett den-
samma som i solen – till och med i betydligt högre grad 
än de jungfruligaste bland meteoriterna. Dessutom gjor-
de jag en intressant upptäckt när jag uppskattade massan 

hos kometkärnan. Resultatet var en låg 
densitet som stämde med Greenbergs 
förväntan, och jag minns ännu hur 
glad han blev över detta.

Kartläggningen av kometernas mo-
lekyler skulle snart bli mycket lättare i 
och med att nya radioteleskop byggdes 
för de kortaste våglängderna, kring  
1 mm. Där har många molekyler starka 
emissionslinjer, som har kunnat obser-
veras i flera kometer på senare år –  
framför allt Hyakutake och Hale–Bopp.  
Man kan säga att vår kunskap om 
kometernas sammansättning nu vilar  
på tre H – Halley, Hyakutake och 

Hale–Bopp. Och budskapet är klart. Kometerna på-
minner om de interstellära moln där stjärnor håller på 
att bildas. Samma molekyler observeras i stora drag och 
i liknande proportioner. Detta antyder att kometerna är 
ännu mer jungfruliga än vi kunde tro. De består kanske 
av material som är ännu äldre än solnebulosan.

Vägen mot Rosetta
Europas kometforskare och rymdtekniker hade förstås 
fått blodad tand i och med Giottosondens framgångar.  
Redan på sommaren 1986 var jag med på ett möte i 
Canterbury i England om The Comet Nucleus Sample Re-
turn Mission – ett projekt som gick ut på att skicka en 
rymdsond till en kometkärna för att gräva upp material
och ta hem det till jorden för analys. Detta diskuterades 
på allvar som ESA:s nästa stora insats inom solsystems-
forskningen. 

Samtidigt planerade NASA en annan rymdsond, som 
skulle göra något mindre ambitiöst men ändå mycket 
intressant. Den skulle slå följe med en komet i banan 
kring solen och studera dess utveckling under flera år 
och från nära håll. Projektet innefattade även asteroid-
studier och kallades CRAF (Comet Rendezvous and Aste-
roid Flyby).

Här dög inte Halleys komet längre, för dess bana har 
alldeles fel egenskaper för ett sådant projekt. Dessutom  
kommer den inte tillbaka förrän 2061, och så länge 
räcker inte vårt tålamod. Man vänder sig i stället till Ju-
piterfamiljen, där kometerna har omloppstider på cirka 
6–7 år. Många av dem har också mycket välbestämda 
banor – problemet är bara att Jupiterfamiljens kometer 
är mycket mindre och ljussvagare än Halleys komet. Det
gör det svårare att förbereda rymdfärderna genom de-
taljerade observationer.

Det skulle dock visa sig i början av 1990-talet att 

Mayo Greenberg (1922–2001) med 
en modell av isbelagt kometstoft.
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NASA inte fick pengar till CRAF och inte heller till 
att delta i ESA:s stolta projekt, som därmed föll bort 
ur planeringen. Kanske hade det varit för ambitiöst, 
och kanske borde man inte ha satsat så starkt på ameri-
kanskt deltagande. Men resultatet var i alla fall att luften 
åter verkade ha gått ur den rymdbaserade jakten på sol-
systemets startmaterial.

Jag har ingen fullständig insikt i vad som försiggick i 
ESA:s beslutande organ på den tiden och som fick hän-
delseutvecklingen att vända. Däremot minns jag att tys-
ken Uwe Keller var drivande. Han samlade några andra 
forskare omkring sig – bl.a. jag själv – och uppvaktade 
ESA med idén att Europa skulle genomföra något som 
påminde om CRAF och som kunde göras självständigt 
utan att bero av amerikanskt stöd.

Troligen var det i och med detta som Rosettaprojek-
tet kom att födas. Snart var det i full gång, och när ESA  
definierade de s.k. hörnstensprojekten, som var stom-

men i det vetenskapliga programmet för början av det 
nya millenniet, så fick Rosetta representera solsystems-
forskningen och tog plats som en av hörnstenarna. 

Strategin blev snart klar. Det gällde att välja ut en av 
kometerna i Jupiterfamiljen. Rymdsonden skulle skick-
as ut i närheten av Jupiters bana och träffa på kometen 
när den var som längst från solen. På vägen skulle även 
några asteroider passeras på nära håll. Genom en serie 
manövrer skulle man närma sonden till kometkärnan 
tills man kunde få den in i omloppsbana, styrd av kär-
nans tyngdkraft. Sedan skulle sonden följa med kome-
ten in mot den innersta delen av banan kring solen (det 
s.k. periheliet), och man skulle i detalj studera allt som 
hände på vägen.

En viktig del av Rosetta, som inte hade funnits i 
CRAF, var landaren. Denna ganska stora tingest skulle 
lösgöras från sonden en tid efter ankomsten till kome-
ten och styras med raketmotorer till en mjuklandning 
på kometkärnan. Den skulle föra med sig en serie olika 
instrument för analys av kärnans material och struktur.

När det gällde att välja ut den komet som skulle be-
sökas, så var ett viktigt kriterium att kometen ska vara 
”färsk”. Det betyder att den ska vara så nyinfångad som 
möjligt, eftersom man tror att kometkärnorna utvecklas 
och åldras, när de får gå många varv i sina banor.

Problemet är att vi inte kan veta säkert vilka kometer  
i Jupiterfamiljen som är mest nyinfångade. Utvecklingen  
av deras banor är så kaotisk att allt är höljt i dunkel bara 
vi går tusen år tillbaka i tiden. I brist på bättre föredrar 
man sådana kometer där man vet att periheliet nyligen 
har flyttats närmare solen genom en närpassage intill 
Jupiter. Men det säger faktiskt ingenting om kometens 
verkliga fräschhet.

Churyumov–Gerasimenkos 
komet, den suddiga fläcken i 
mitten av bilden, fotograferad 
från La Silla-observatoriet.

En skiss av Kuiperbältet och de yttre planeternas banor. Man har hit-
tills funnit omkring 1 000 s.k. Kuiperbältesobjekt (KBo:s). Uppskattat 
antal är emellertid mer än 70 000 som är minst 100 km stora. →

Fo
to

: E
S

o



12    populär AStRoNoMI ∙ MARS 2004

Rosettas landare på plats på kometens kärna

En komet åt Rosetta!
Det som verkade så klart 1976, nämligen att Jupiterfa-
miljen härstammar från Oorts moln, har sedan omvär-
derats totalt. Fler och fler forskare kom under 1980-talet 
på teoretiska grunder att tvivla på denna förklaring. De 
menade att en troligare källa till Jupiterfamiljen skulle 
finnas strax bortom Neptunusbanan, där massor av isiga 
små himlakroppar borde röra sig i banor nära planeter-
nas banplan. Tillsammans skulle dessa forma ett bälte 
liknande asteroidbältet, fast mycket längre bort.

När småplaneten 1992 QB 1 upptäcktes på somma-
ren 1992 av David Jewitt och Jane Luu, och den visade 
sig ha en bana precis i det eftersökta bältet, började sa-
ken anses klar. Vi känner nu för övrigt omkring 1 000 
liknande kroppar. De är alla ca 100 kilometer eller mer i 
utsträckning (ca 1 000 km som mest), därför att det fort-
farande är svårt att upptäcka dem som är mycket mind-
re än så. Men ingen tvivlar på att de mindre kropparna 
existerar i mycket stort antal.

Det finns många intressanta, olösta problem kring 
detta bälte – av de flesta kallat Kuiperbältet efter den hol-
ländsk-amerikanske astronomen Gerard Kuiper – men 
jag kan inte gå in på dem nu. De flesta kometerna i Ju-
piterfamiljen har nog sitt ursprung där, men det finns 
även en del som kommer från Oorts moln. Det bety-
der att kometerna kan ha bildats på olika ställen och ut-
vecklats på olika sätt. Vad det betyder i detalj vet vi inte 

ännu, men forskning pågår om detta.
Det första målet som utsågs för Rosetta var en komet 

vid namn Wirtanen. Den var känd sedan slutet av 1940-
talet och observerad regelbundet vid så gott som varje 
tillfälle. Men den var inte särskilt ljusstark, och obser-
vationerna var inte detaljerade. Ett plus var dock att den 
hade passerat nära Jupiter så sent som 1972 och då fått 
sitt perihelavstånd minskat.

Till en början såg allt bra ut med kometen Wirtanen. 
Den visade en hög aktivitet i sin nya bana, så den skulle 
säkert visa upp alla intressanta fenomen som är typiska 
för kometer. Men sedan dök fler och fler problem upp. 
Fransmannen Philippe Lamy och några kolleger lycka-
des observera kometkärnan med rymdteleskopet Hubb-
le och de såg att den var mycket liten – om den var en 
sfär, så skulle radien bara vara 600–700 meter. 

Jag använde mina beräkningar av hur isen sublime-
rar och lämnnar en kometkärna, och jag fann att hela 
ytan av Wirtanens kärna knappast skulle räcka till för 
att förklara den observerade mängden vattenmolekyler. 
Till skillnad från Halleys komet med sina aktiva fläckar 
tycktes vi här ha att göra med en som frenetiskt gjorde 
av med sin is från hela ytan, och kanske ännu värre – 
det tycktes möjligt att ytlagren bröts sönder nära solen, 
så att en massa isklumpar lösgjordes och sublimerade på 
egen hand. 

I ljuset av att kometkärnan redan var så liten kunde 
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HANS RICKMAN är professor i astronomi vid Uppsala 
universitet och arbetar särskilt med de mindre kropparna i 
solsystemet.

man faktiskt oroa sig för att den snabbt fortgående frag-
menteringen och sublimeringen skulle kunna betyda 
slutet för Wirtanens komet redan innan Rosetta hann 
fram. Andra kometer hade råkat ut för detta tidigare. 
Men om det inträffade i detta fall vore det naturligt-
vis hemskt pinsamt, så även om risken var liten var den 
värd att tas på allvar. 

Man ändrade ändå inte planerna, utan allt var inställt 
på uppskjutning av Rosettasonden den 13 januari 2003  
– ända tills den tilltänkta, nya rakettypen Ariane 5 skulle  
provas i december 2002 och uppskjutningen från Kourou  
i Franska Guyana gick helt på tok. Efter intensiva utred-
ningar fattade ESA:s vetenskapliga ledning beslutet att 
stoppa Rosettauppskjutningen och invänta ett bättre  
tillfälle, när man riktigt hade förstått varför raketen hade  
havererat.

Det betydde att den planerade färdvägen till Wirtanens 
komet inte längre var aktuell. Man var alltså tvungen  
att hitta en ny färdväg – antingen till Wirtanens komet 
eller till en annan. Valet föll på kometen Churyumov–
Gerasimenko (bild på sidan 11), som hade upptäckts 1969 
av två ukrainska astronomer. Även denna komet har ny-
ligen skickats närmare solen i samband med en mycket 
nära passage intill Jupiter, i detta fall år 1959, och den är 
relativt ljus och aktiv för att tillhöra Jupiterfamiljen. 

Kärnan i Churyumov–Gerasimenko är mycket större 
än Wirtanens kärna. Lamys mätningar med  Hubblete-
leskopet har antytt en radie på ca två kilometer. Jämför 

man detta med den observerade mängden gas i komet-
huvudet, så finner man att högst ca 10 % av ytan deltar 
i gasproduktionen. Jag finner i stort sett bara fördelar 
med detta. Wirtanen är en hyperaktiv komet, som snart 
förgås och redan visar tecken på att vara döende. Men 
Churyumov–Gerasimenko tar det lugnare och kommer  
att existera länge än, och allt tyder på att den är lika 
jungfrulig.

Det finns bara ett problem. Landaren har en ganska 
ranglig konstruktion och tål inte att möta kometkärnan 
med en fart betydligt högre än en meter per sekund. 
Med Wirtanens mycket svaga gravitation var det lätt att 
klara detta krav, men för Churyumov–Gerasimenko 
kan det bli svårt. Allt hänger på vilken densitet kärnan 
har. Om den är lika låg som för Halleys komet och någ-
ra andra är det ingen fara. Men ingen har ännu försökt  
bestämma densiteten för Churyumov–Gerasimenkos 
komet.

Nu är det bestämt att Rosetta ska skjutas upp den 26 
februari 2004. När detta läses vet vi om det gick bra och 
jag håller tummarna tillsammans med mina kometforsk-
arkolleger i andra länder. Under tiden jobbar vi vidare 
på att bestämma till exempel var kometen kan ha sitt 
ursprung och vilken densitet den har.                          ♦


Ja tack, jag beställer 

…… ex av Atomkärnan, art.nr 31328-01 à 322 kr inkl moms (ord.pris 387 kr)

…… ex av Paradoxen, art.nr 7636-01 à 220 kr inkl moms (ord.pris 265 kr) 

Namn: .....................................................................................................................

Org./avd. ................................................................................................................

Adress: .....................................................................................................................

Postadress: ..............................................................................................................

Frankeras ej.

Studentlitteratur
betalar portot.

11 04 X1

Frakt och exp.avgift tillkommer (min. 60 kr). Erbjudandet gäller endast hos Studentlitteratur mot denna 
kupong t.o.m. 2004-04-30. Ingen returrätt. Privatpersoner har dock rätt att ångra köp inom 14 dagar.

För mer information kontakta Monica Larsdotter, Naturvetenskap och Miljö, tel 046-31 22 52, e-post 
monica.larsdotter@studentlitteratur.se eller besök vår webbplats: www.studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB • Box 141 • 221 00 Lund • Tel 046-31 20 00 • Fax 046-30 49 62 • ww.studentlitteratur.se

FÖLJ MED PÅ EN RESA I MATERIENS INRE
Atomkärnan – en resa till materiens inre ger en lättförståelig presentation av hur atomkärnor-
nas hemlighetsfulla värld avslöjades och på vilket sätt kärnvetenskap spelar en viktig roll i vår 
vardag. De vetenskapliga pionjärernas begåvning och eleganta teorier har varit en inspirations-
källa till den här berättelsen som riktar sig lika mycket till oinvigda som till studenter. Hård-
band och storformat. Av Ray Mackintosh, Jim Al-Khalili, Björn Jonson och Teresa Peña.

143 sidor • ISBN 9144029268 • Art.nr 31328 • www.studentlitteratur.se/31328

... OCH I KVANTMEKANIKENS TVETYDIGA VÄRLD 
Paradoxen som försvann. Kvantvärlden är konstig men inte så konstig som du tror ger en helhets-
bild som visar att den välbekanta och pålitliga verkligheten som omger oss kan vara en konse-
kvens av den osäkerhet som råder i den subatomära kvantvärlden – den värld vi inte direkt kan 
iaktta. Av David Lindley. 

230 sidor • ISBN 9144017367 • Art.nr 7636 • www.studentlitteratur.se/7636

Studentlitteratur AB
Naturvetenskap och Miljö

Svarspost
Kundnr 200011003
228 11  LUND

304 kr exkl moms

208 kr exkl moms



14    populär AStRoNoMI ∙ MARS 2004

as
tro

no
m

is
ka

 N
YH

ET
ER

Sjärnor kan vara av vitt skilda storlekar, och det dis-
kuteras ofta vilken som är den allra största (kända) 
stjärnan. Problemet är inte enkelt, eftersom stjärn-

storlekar inte är så lätta att bestämma. Men hur som 
helst, när man pratar om stora stjärnor brukar alltid Eta 
Carinae (η Car), en stjärna i den sydligt belägna stjärnbil-
den Kölen, vara med i diskussionen. Den kanske är den 
allra största stjärnan i Vintergatan!

Att det är något särskilt med den står emellertid helt 
klart. Redan 1841 drabbades den dittills oansenliga stjär-
nan av ett novaliknande utbrott som gjorde att den på 
kort tid blev stjärnhimlens näst ljusaste stjärna, endast 
överträffad av Sirius. Utbrottet lämnade efter sig en ex-
panderande nebulosa som omger stjärnan. Stjärnan själv 
återtog så småningom sin 
”normala” ljusstyrka.

Enligt ett pressmedde-
lande från European 
Southern Observa tory, 
som hänvisar till nya ob-
servationer vid Paranalob-
servatoriet i Chile, kastas 
nu nytt ljus över fenome-
net Eta Carinae. Men vad 
visste vi om stjärnan hit-
tills? Vissa astronomer an-
ser att den är Vintergatans 
mest luminösa stjärna. Den 
sänder ut 5 miljoner gånger mer ljus 
än vad solen gör, och den är 100 gång-
er tyngre, dvs. en av de tyngsta stjärnor 
man känner. Den är så stor att om man 
placerade den på solens plats i solsys-
temet skulle till och med Jupiter ham-
na inuti stjärnan! Sammantaget gör det-
ta att man har anledning att tro att den 
befinner sig i slutstadierna av sitt liv och 
är därför synnerligen instabil. Den be-
finner sig dessutom på avståndet 7 500 
ljusår från oss. Detaljer på själva stjärnan är då svåra att 
se. Men med ny instrumentering har detta kunnat över-
vinnas.

Alla stjärnor förlorar ständigt massa i form en konti-
nuerlig stjärnvind. För solen är denna materiaström obe-
tydlig, men för stjärnor i sena utvecklingsstadier är den 
ofta mycket kraftig, och stjärnan kan på kort tid förlo-
ra en stor del av sin massa som då bildar ett expanderade 
skal kring stjärnan. Tidigare utbrott har resulterat i den 
omgivande nebulosan, kallad Homunculusnebulosan. Den 
ses i den vänstra av de övre bilderna. Dess utsträckning 
är ca 30 000 ua, dvs. hundratals gånger solsystemets dia-
meter.

Vad ESO-astronomerna nu har gjort är att de för det 
första avbildat Eta Carinae och dess närmast omgiv-

”Närbilder” på Vintergatans största stjärna
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ning med ett av de stora 8,2 metersteleskopen på Paranal. 
I denna avbildning ses stjärnan själv endast som en ljus 
prick, se fotot till höger av de översta bilderna. Därefter 
har man använt sig av interferometri för att upplösa stjär-
nans yta. Detta är en metod som använder sig av två eller 
flera teleskop som genom samverkan ökar upplösnings-
förmågan drastiskt. Nu har man faktiskt endast använt 
några mindre teleskop för detta, Eta Carinae är ju så ljus. 
Resultatet är emellertid att man har kunnat öka upplös-
ningen (0,005 bågsekunder vilket motsvarar ca 11 ua, dvs. 
Jupiterbanans storlek) så att man kan se stjärnans form. 
Det visade sig då att stjärnan är starkt avplattad. Omsatt 
till jordiska förhållanden skulle detta betyda att astrono-
merna på 2 000 km håll kunde skilja på ett ägg och en bil-

jardboll! Uppseendeväckande, minst sagt.
Men vad innebär detta rent fysiskt? En över-

raskning för många. 
Själva stjärnan är 
alltså starkt avplat-
tad, och orsaken till 
denna avplattning 
är snabb rotation. 
Stjärnvinden från 
stjärnan är utsträckt, 
med den långa ax-
eln riktad på samma 
sätt som den omgi-
vande nebulosan är 
utsträckt. På så sätt 

verkar stjärnvinden och nebulosan va-
ra helt sammanlänkade.

Men, om man ska följa gällande 
teorier för stjärnvind och rotation ska 
stjärnan förlora mest massa längs ek-
vatorn, ty där är den linjära hastig-
heten (och centrifugalkraften) som 
störst. Men Eta Carinae förlorar mest 
massa vid polerna! Se teckningen, den 
undre av figurerna härintill. Den till-

plattade, snabbt roterande, stjärnan i mitten och stjärn-
vinden strömmande ut från polerna. Hur kan denna ”om-
vända” stjärnvind förklaras? Teoretikerna hade redan nå-
got i bakfickan. Enligt dem så beror detta fenomen på att 
temperaturen på stjärnytan är högre vid polerna (närmare 
till stjärnans centrum), och en högre temperatur medför 
högre strålningstryck och därmed kraftigare stjärnvind. 

Om detta är fallet kan stjärnans rotation beräknas. Det 
visar sig då att den roterar med 90 procent av den hastig-
het vid vilken stjärnan skulle kunna brytas sönder. Det-
ta skulle också kunna inträffa så småningom. Men me-
ra sannolikt är att Eta Carinae exploderar som en super-
nova. Då kommer den att bli synlig på ljusan dag. Om det 
händer imorgon eller om tiotusen år, det är ungefär lika 
sannolikt.                                                                         ♦
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... och själva kartläggs vi i gammastrålning

Äntligen! Vår granne
Andromedagalaxen
i ultraviolett ljus ...

Som ett av de första resultaten från NASA:s sa tellit-
  observatorium Galaxy Evolution Explorer (Galex), 
som sändes upp den 28 april 2003, har man nu 

publicerat ett antal bilder på galaxer tagna i ultraviolett 
ljus. Den övre av de två bilderna härintill är en ultravio-
lett bild, den nedre är en traditionell bild tagen i visu-
ellt ljus. De visar Andromedagalaxen, det mest avlägsna 
objekt vi kan se med blotta ögat, 2,5 miljoner ljusår 
bort. 

Andromedagalaxens spiralstruktur, som nätt och 
jämt kan anas i det vanliga, synliga ljuset, framträder 
klart i den ultravioletta bilden. Det är just spiralarmar-
na, där nybildning av stjärnor äger rum, som svarar 
för en stor del av den ultravioletta strålningen. Det är 
de tunga, heta stjärnorna där som står för denna ljus-
produktion. Vad vi ser i den ultravioletta bilden är helt 
enkelt en ögonblicksbild av den senaste stjärnbildnings-
episoden i vår granngalax.

Satellitobservatoriet Galex har för avsikt att kartlägga 
himlen i ultraviolett ljus. På hemsidan www.galex.caltech.edu 
publiceras fortlöpande resultat. Gå dit och se!             ♦
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VISUELLt LJUS

och med ”vi själva” avses alltså Vintergatan, vår 
egen galax, som just nu undersöks i gamma-
strålning med satellitobservatoriet Integral, som 

i höstas avslutade sitt första år i rymden. ”Integral” be-
tyder naturligtvis någonting, nämligen International Gam-
ma Ray Astrophysics Laboratory, och är ett satellitburet ob-
servatorium uppsänt av ESA. 

Vad är gammastrålning? Gammastrålning är som 
det synliga ljuset en typ av elektromagnetisk strålning, 
men med mycket kortare våglängd än det synliga ljuset. 
Strålning med en våglängd kortare 
än 0,01 nanometer brukas beteck-
nas som gammastrålning, synligt 
ljus är omkring 600 nm. Samti-
digt som våglängden blir kortare 
blir strålningen energirikare, varje 
strålningspaket, foton, innehåller 
mer energi. 

Varför gammastrålning? Den är 
energirik, och energirik strålning 
sänds bland annat ut av kroppar 
med mycket hög temperatur. När 
vi ser på ”gammahimlen” ser vi 

alltså de allra hetaste processerna i universum, de som 
är associerade med supernovor, neutronstjärnors och 
svarta håls omgivningar för att ta några exempel.

Bilden nedan är emellertid inte en karta över de gam-
mastrålande källorna, en sådan Vintergatskarta får vi 
vänta på ytterligare ett tag. Den visar istället expone-
ringstiderna i sekunder (färgkoden till höger) för olika 
delar av galaxen. Som synes läggs stor vikt vid att obser-
vera Vintergatans centrum, inte orimligt med tanke på 
det supertunga svarta hål som finns där.                     ♦
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Vidvinkelkameran Advanced Camera for Surveys (ACS) 
på Hubbleteleskopet har fångat ett par bilder från uni-
versums tidiga barn- och ungdom. På den vänstra av bil-
derna ovan ser vi färdigbildade galaxer i de inre delarna 
av hopen RDCS 1252.9-2927, sådana de var för omkring 
nio miljarder år sedan. 

Nära mitten ligger två stora elliptiska galaxer, vilkas 
stjärnor tycks ha varit minst en miljard år gamla redan 
då. De båda galaxerna ser ut att växelverka, och de 
kommer troligen att så småningom smälta samman till 
en jättegalax, en sådan som man brukar hitta i centrum 
av stora hopar. 

RDCS 1252.9-2927 innehåller förmodligen tusentals 
galaxer, men vi kan bara se omkring 50 på bilden; de är  

de röda galaxerna runt om de två i centrum. Övriga 
galaxer i bilden ligger hitom hopen.  

Den högra bilden visar den mest avlägsna ”protohop” 
vi känner till, kallad TN J1338-1942. Så såg den ut när 
universum inte var mer än ungefär 1,5 miljarder år  
gammalt! Dess ännu inte färdigbildade galaxer har  
ringats in. Den stora ”babygalaxen” i mitten strålar  
kraftigt i radio, och dess gröna färg tyder på att där finns 
glödande vätgas. Observationer med stora jordbundna  
teleskop har visat att hopmedlemmarnas ljus rödför - 
skjutits till mer än fem gånger så stor våglängd, dvs.  
världsalltet var inte fullt en femtedel så stort då som nu.  
Att galax- och hopbildningen hade kommit så långt  
redan då var ganska oväntat.                                         ♦
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För första gången har man nu observerat hur den ener-
girika strålningen från en gammablixt, en exploderande 
stjärna i en avlägsen galax, ger eko i de stoftrika mol-
nen i Vintergatan. ESA:s gammaobservatorium Integral 
upptäckte blixten 3 december 2003. Den varade i 30 s, 

25 000 s                  35 000 s                 45 000 s                 55 000 s 

och sex timmar senare gjordes uppföljande observatio-
ner med ESA:s röntgenteleskop XMM-Newton, vilka 
ses i bildserien, tagna med 10 000 s (ca 3 h) intervall. 
Det var då ekona visade sig. Det var troligen en stjärna 
i en liten galax en miljard ljusår från oss som explode-

rade. Ekona uppkommer då röntgenstrål-
ningen sprids mot stoftkornen i molnen. 
De tycks expandera, vilket är en effekt 
av ljusets ändliga hastighet; ju längre ut i 
ringen, desto senare kommer ljuset därifrån 
fram till oss. Bilderna är ca 12′  i fyrkant. ♦

Gammablixt ger eko



Boken ger en bred överblick över grunderna
inom astronomin och de senaste forsknings-
resultaten inom ämnet.

Innehållet och dispositionen är ett resultat av
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Jag heter Albert Nagy och är en glad amatörastronom 
på 38 år. Jag är nyinflyttad i Stockholm sedan ett år och 
vill här nu erbjuda en plats på en fantastisk resa som går 
av stapeln nästa år. 

Nästa år den 8 april 2005 äger en ringformig solför-
mörkelse rum i Costa Rica, Latinamerika. Jag planera-
de att uppleva denna händelse redan 1999 efter att varit 
i Frankrike och observerat den totala solförmörkelsen 
som ägde rum då. Ni kan se mina astrofoton på länken: 
http://home.swipnet.se/~w-23121/gamlafysidan.html

Jag är nu involverad i ett researrangemang med re-
sebyrån Pura Vida i Malmö som är specialiserad på 
Ecotravel-arrangemang till Costa Rica. 

Vi har planerat att bevittna solförmörkelsen den 8 
april 2005 på en djungelstrand. Vi kommer även att 
uppleva den fantastiska naturen med djungel, vulkaner, 
vattenfall m.m. Det är gruppresa för 32 personer på ca 
2 veckor med helpension och som leds av professionella 
guider. 

Om ni vill veta mer om arrangemanget så tveka inte 
att kontakta mig. Resan har ännu ej blivit utannonserad 
till allmänheten, jag tar dock redan nu intresseanmäl-
ningar och sätter er på på vår reselista så att ni är säker 
på att få en plats. Det är därför som jag tar kontakt med 
astronomiintresserade människor innan resan blir offi-
ciell för andra.

Albert Nagy

Tel.: 0733–22 34 80, 08–744 18 45
Mejl: albert.nagy@proventek.se

Upplev den ringformiga 
solförmörkelsen 2005
i Costa Rica

lä
sa

rn
as

 F
O

R
U

M

Från Weine Oscarsson i Hammerdal kom en fråga till 
redaktionen. Han skriver:

Vad man vet i dag är universum omkring 13,7 miljarder år 
gammalt, för det är ju så långt man kan skåda i dag ut i rymden, 
åt alla håll förmodar jag. Då får jag den tanken att jorden återi-
gen är universums centrum. Hur är det med det, var någonstans 
i universum kan Vintergatan t.ex. vara placerad? Är det inte 
möjligt att vi ligger så ”nära” ena kanten på universum att vi blir 
lurade på åldern – vi kan ju faktiskt ligga dubbelt så långt från 
den andra kanten, eller? 

Svaret på den frågan är att det inte kan finnas något 
cent rum i universum, i alla fall inte med de model-
ler som kosmologerna kan godta. Antingen är univer-
sum faktiskt ändligt stort, men i så fall måste rumtiden 
vara ”krökt” på ett sätt som gör att rummet sluter sig 
runt sig självt; en jämförelse kan vara den tvådimensio-
nella ytan på ett klot, som ju har en ändlig utsträckning, 
men ingen gräns någonstans, och inte heller någon defi-
nierbar mittpunkt. Man kan alltså färdas rakt fram hur 
långt som helst, och då kommer man av och till tillbaka 
till utgångspunkten. På samma sätt skulle det fungera 
i en krökt och sluten rumtid; åt vilket håll man än far, 
uppåt, nedåt, till höger eller vänster, framåt eller bakåt, 
så kommer man i princip tillbaka till startplatsen. Fast 
det tar ohyggligt lång tid – reser man med ljusfart tar ett 
varv hela universums totala livstid!

Nu är den vanligaste uppfattningen den att univer-
sum inte är krökt, utan ”plant” och oändligt stort. I en 
oändlighet är det precis lika svårt att utnämna någon 
enskild punkt till centrum. Det finns alltså delar av uni-
versum bortom det vi kan observera i dag, men ljuset 
därifrån har helt enkelt inte haft tid att nå fram till oss 

än, eftersom universums ålder är ändlig. En observa-
tör i en galax halvvägs till gränsen för vad vi kan se åt 
ett håll ser i detta kosmiska nu inte allt det vi kan se åt 
andra hållet – men i stället ser han dubbelt så långt som 
vi i riktning från oss till honom och vidare. För varje 
observatör är det alltså olika delar av universum som är 
observerbara vid varje kosmisk tidpunkt, och alla befin-
ner sig lika mycket eller lite i världsalltets mitt.

Gunnar Welin

Universum och dess kanter, hur är det egentligen?

till läsarnas forum kan alla skriva och ställa 
frågor, komma med meddelanden och tips 
som läsekretsen kan ha nytta av. tveka inte, 
kontakta redaktionen. Adresser m.m. finns 
nederst på sidan 3.
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UTSIKT FRÅN JORDEN

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.

med Dan Kiselman (text) och Sophia Lundquist (bild)

DEL 8: DET DÄR MED STjÄRNBILDER ...

Ibland fordras bara lite fantasi för att förstå 
varför en stjärnbild har fått ett namn. Ibland 
mera. Ofta har stjärnmönstret ingen som helst 
likhet med någon bild. Stjärnkartor kan ha hjälp-
streck så att mönstren lättare memoreras. Men 
varje kartritare hittar på sina egna streck.

1

3

Stjärnorna är utströdda i rymden. Det mönster 
de bildar på himlen beror helt på utsiktsplatsen 
och tiden. När vi talar om stjärnbilder menas 
vad man ser nu (plus/minus några tusen år) 
och härifrån (trakten av vårt solsystem). Utan 
utsiktsplats har stjärnbilderna ingen mening. 

Sedan år 1930 är stjärnbilderna – eller rättare 
konstellationerna – fastslagna genom Interna-
tionella astronomiska unionens försorg. De är 
inte i första hand stjärnmönster utan områden 
på himlen och varje objekt på himlen kan hän-
föras till en konstellation. Fortfarande används 
de för att benämna astronomiska fenomen – då 
används de latinska namnen. 

2
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Rimstugan Gandalf  uppmanades av den stränge redaktören att 
prestera något om det planerade Rosettaprojektet (sidorna 
6–13 i detta nummer). Uppgiften blev honom övermäktig, 
men med tillgripandet av (som vanligt) långsökta nödrim 
och haltande versfötter nedkom han i sista sekunden efter 
stor vånda med följande alster.

En svenskspråkig man ifrån Renko*
sa, Churyumov–Gerasimenko
är tydligen mest gjord av vatten,
och landar man där, så nog katten
lär det väl bli ett stort stänk då?

Början av 1920-talet var en brytningstid inom astro-
nomin. Många ansåg ännu att ”spiralnebulosorna” 
var något som tillhörde Vintergatan, medan andra 

hävdade att de var stjärnsystem av samma slag som 
denna. Det första dubbelhäftet av PAT 1924 avspeglar 
detta tydligt. Den första artikeln, skriven av N. V. E. 
Nordenmark, behandlar Nyare undersökningar och teorier 
angående världssystemens uppkomst, där man bland annat kan 
läsa att våra efterkommande i sena 
led ska få se (S0-galaxen) NGC 3115 
snöra av sig ytterdelarna i enlighet 
med Jeans’ hypotes för planetsys-
temsbildning; fast Nordenmark 
noterar också att ”Många, och hit 
höra flera svenska astronomer, se 
i spiralnebulosorna vintergator, 
belägna i ett fantastiskt fjärran”. 
Och så blev det sedan.

Till dessa svenskar hörde förstås 
Knut Lundmark, som längre fram i 
samma häfte skildrar Avlägsna stjärnsystem – Tre extragalak-
tiska system nu bekanta. Han skriver visserligen om ytterli-
gare några goda kandidater, men då det gäller de magel-
lanska molnen och NGC 6822 är han helt säker – de 
ligger utanför Vintergatan. Där kan man urskilja enskilda 
stjärnor och på så vis uppskatta avstånden.

En hel del annat av skilda slag fanns naturligtvis också 
att läsa. C. V. L. Charlier berättade om stjärnornas namn 
och varifrån de kommer, den flitige Knut Lundmark tog 
upp antika mätningar av jordens storlek och konsekven-
serna av Jeans’ hypotes för möjligheterna att finna liv 
utanför jorden. Han återkom också i årets andra dubbel-
häfte med De Magalhãeska molnens avstånd och Nya resultat 
angående Mars. Där redovisades bl.a. det häpnadsväc kande 

(och ohållbara) resultatet från årets 
gynnsamma Marsopposition: att 
den södra polarkalotten måtte vara 
ett fenomen högt uppe i Marsat-
mosfären!

*
Utöver ett flertal artiklar om olika 
observationella ämnen fanns också 
en av Svante Arrhenius om den av 
Nationernas Förbund föreslagna 
kalenderreformen samt Sv. Astro-
nomiska Sällskapets framställning 

till Kungl. Maj:t om att denna borde införas. Så blev 
dock aldrig fallet, inte någonstans i världen. Vi fick fort-
sätta med en februarimånad kortare än alla andra och en 
ständig förskjutning av veckodagar för varje givet datum 
allteftersom åren går. Kanske var det lika gott det; ett 
stråk av irrationalitet gör tillvaron lite mindre fyrkantig!♦

*ort i södra Finland.

Prenumerationskupong för populär AStRoNoMI finns på sidan 47
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M 17, en nebulosa i Skytten
av Björn Stenholm
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På den vänstra bilden ses området kring M 17 i sin helhet på detta 
vackra foto taget av två amatörastronomer i USA, Brad Wallis och 
Robert Provin, med en 155 mm refraktor. De exponerade 20 min på 
en Fujicolor Super G-800 film. Av denna bild kan man förstå att M 17 
av somliga kallas Hummernebulosan.

Mellanbilden är taget med röntgenteleskopet Chandra i satel-
litbana kring jorden. Man kan se het gas som strömmar bort från 
tunga stjärnor i nebulosans centrum (nära bildens mitt). Den heta 
gasen, som ger upphov till röntgenstrålningen, har en temperatur i 
intervallet  1,5–7 miljoner grader. Forskarna vid NASA, L. townsley 
m.fl., säger skämtsamt att ”korken har flugit ur champagneflaskan”! 

De nybildade stjärnorna har en ålder av 
en miljon år eller så.

Den nedre bilden är tagen med 
Hubble teleskopet och visar bara en detalj 
av nebu losakomplexet. Färgerna i denna 
bild är inte naturliga, de har för ändrats 
för att framhäva detaljerna i ”denna 
storm av virvlande gas”. 
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Kärt barn har många namn, säger 
man. Det gäller tydligen även ne-
bulosor, för nr 17 i Charles Mes-

siers lista kallas även Omeganebulosan, 
Svannebulosan, Hästskonebulosan och 
Hummernebulosan. Omeganebulosan är sannolikt den 
vanligaste benämningen hos oss.

Den ligger i stjärnbilden Skytten, som vi från svensk 
horisont endast ser en del av även från södra Sverige. 
I stjärnbilden ligger riktningen till Vintergatans cent-
rum och vi kan därför förvänta oss att det finns många 
spännande saker där.

Men för Charles Messier i Paris (700 km söder om 
Sveriges sydspets) låg Skytten bättre till på himlen, och 
han fann också mycket riktigt ett flertal intressanta ting 
där som han la till sin lista. Inte mindre än 15 av de 110 
Messierobjekten ligger i Skytten!

Som i flera andra fall var det dock inte Messier själv 
som upptäckte M 17. Det var även i detta fall Philippe 
Loys de Chéseaux, känd för att han upptäckte en komet 
i december 1943, som först la märke till den dimfläck 
som sedermera fick beteckningen M 17. Han gjorde 
sannolikt upptäckten redan 1745 eller 1746 och denna 
dimfläck blev nr 20 i hans lista. Han liknade den vid en 
kometsvans.

Men Messier antecknade den 3 juni 1764 i sin ob-
servationsjournal: Ett stråk av ljus utan stjärnor, 5–6 
bågminuter i utsträckning, spolformigt, någon likhet med Andro-
medas bälte, men ljuset är mycket svagt. När himlen är bra ser 
man detta mycket väl i ett 3 ½-fotsteleskop. Med Andromedas 
bälte menar han antagligen galaxen, som ju också ses av 
oss som en utsträckt dimfläck. Andra astronomer från 
senare tider stämde in, detta var en nebulosa som inte 
kunde upplösas i stjärnor ens med större teleskop.

I vår tid har M 17 utsatts för intensivt studium. Den 
är känd som ett intensivt stjärnbildningsområde 
och lyser med ljus från interstellär gas som excite-

rats av unga, heta nybildade stjärnor som dock i detta 
fall (än så länge) är dolda inuti nebulosan. Sannolikt är 
en stjärnhop med ett trettiotal ljusa stjärnor inbäddade i 
gasen, som dock kan ge sig tillkänna när nebulosan ob-
serveras i andra våglängder än det synliga ljusets.

Den massa som utgör M 17 har uppskattats till 800 
solmassor, vilket är fullt tillräckligt för att forma en 
avsevärd stjärnhop. Nebulosan, vars avstånd beräk-
nats till någonstans mellan 5 000 och 6 000 ljusår (svåra 
uppskattningar!), har en linjär längsta utsträckning på 
15 ljusår i runda tal. Den samlade visuella magnituden 
uppges till 5–7 magnituder.

Som sagt ligger M 17 i Skytten, men precis i dess 
norra del på gränsen till Ormen (Ormens stjärt) och all-
deles i närheten av M 16 som finns där. Rektascensionen 
är 18 h 21 min och deklinationen –16º 11'. Från södra 
Sverige kommer den ett stycke upp på himlen och den 
syns bäst på sensommaren. Optimistiska observatörer 
påstår att M 17 under gynnsamma omständigheter kan 
ses med blotta ögat. En kikare eller mindre teleskop är 
dock klart att föredra.                                                  ♦
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SoLFÖRMÖRKELSE
på Antarktis – mycket speciellt!
Det finns personer som inte drar sig för någonting bara 
man får komma i skuggan av månen. I höstas gavs ett 
mycket speciellt sådant tillfälle – en solförmörkelse över 
Antarktis. De allra ivrigaste begav sig naturligtvis dit.

av tora Greve och 
Erik Johansson

Solen stod lågt i söder och sken från en molnfri 
himmel, för att bruka en kliché. Precis vid midnatt 
hade den behagat att gå halvvägs bakom en kulle, 

delvis förmörkad. Vi, utsända från Astronomiska Säll-
skapet Tycho Brahe, visste att den skulle komma fram 
och stiga lite högre upp under totaliteten kl. 23:15. Tem-
peraturen var 25 grader under noll. Men vad är detta för 
smörja? Solen i söder under midnatt, midnatt kl. 23:00 
och minus 25 grader mitt i sommaren? Förklaring: Stället 
vi stod på var någonstans på Antarktis, på en longitud 
motsvarande en timme innan UT, världstid, eller GMT 
som man sa förr, alltså lokaltid 24:00. Men på Antarktis 
råder överallt världstid, alltså var inte klockan mera än 
23:00 då solen stod som lägst. 

Ljuset under midnattsolen är alltid ett vackert färg-
spel. Men när det därtill är solförmörkelse blir det dub-
belt så dramatiskt. Vår vetenskapliga expeditionsledare 
David Levy (en av dem som upptäckte kometen som 
smällde in i Jupiter) menade att vi var de enda i mänsk-
lighetens historia som skulle få uppleva detta. Omkring 
300 människor hade tagit fasta på att se denna solför-
mörkelse, några från båt, några från flygplan och så vi 
från landjorden.

Vi kom sist i en konvoj med bandvagnar, flygplan och 
slädar dragna av traktorer. Vi medförde även en bajamaja 
på ett traktorsläp, då människan är ett onaturligt före-
kommande däggdjur på Antarktis och ej får lämna gula 
eller bruna fläckar i snön. Alla dessa fordon bildade ett 
provisoriskt portabelt läger, då vårt ursprungligt tänkta  
läger hade försvunnit i en storm några dagar innan.

Totalt genomskakade efter bandvagnsfärden över isen 
vällde alltför många passagerare ut för att rigga upp den 
tekniska utstyrseln med vilken vi skulle dokumentera sol-
förmörkelsen. Vi båda hade tillsammans tre kameror och 
ett 10 cm spegelteleskop. En kamera hade redan lagt av, 
på flygplanet mellan Kapstaden och Antarktis. 

Vi hade kommit fram till vår observationsplats precis 
när första kontakt (dvs. när månen börjar krypa in över 
solskivan) skulle ske, klockan halv elva på kvällen! För  
att observera den med bara ögonen måste man bruka 
speciella ögonskydd. Vi slet upp våra ”solförmörkelse-
brillor” ur fickan för att åtminstone få en skymt av detta 
magnifika ögonblick. Men det var försent. Första kon-
takt var inte den enda vi skulle missa att dokumentera. 
Solen stod dessutom så lågt att den undre kanten av 
solskivan skymdes av horisonten. Men man kunde bl. a. 

På plats på isen! Förmörkelsen pågår! Solen är på väg att 
sega sig upp över horisonten. Erik Johansson tog bilden 
till vänster, föreställande tora Greve, som just tar bilden 
på nästa sida, där den förmörkade solen ligger på hori-
sonten!
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TORA GREVE och ERIK jOHANSSON är amatörastrono
mer och entusiastiska månskuggejägare från Malmö.

se tre stora solfläcksgrupper, vilket är ovanligt eftersom 
solen egentligen skulle ha mycket låg aktivitet.

Det var inte bara kamerorna som anfäktades av den 
låga temperaturen. Kylan gjorde att metalldelarna blev 
väldigt kalla och det blev vissa besvär med att ställa in 
fokus ordentligt. Annars har detta teleskop fungerat 
mycket bra under de senaste fem solförmörkelserna (av 
de 14 som vi hittills har upplevt), och då har man kun-
nat följa hur koronan har ändrat utseende beroende på 
solaktiviteten.

Månen åt sig snabbt in över solytan, snabbare än 
vi upplevt någonsin tidigare. Det tog bara 42 
minuter. Vi försökte göra tricket med att pro-

jicera solen under den partiella fasen genom något med 
hål i, och upptäckte att det inte gick att få fram de ty-
piska halvmåneformade solbilderna. Den partiella fasen 
och Bailys pärlor (som beror på att solen lyser genom 
månens dalar) passerade mycket snabbt, och solen hade 
nu lyckats stiga så mycket att man såg hela solskivan un-
der förmörkelsen. De flygande skuggorna, som brukar 
synas under några sekunder strax innan totaliteten och 
som syns bäst i öknar eller på andra platta ställen, bör-
jade dansa över isen redan 10 minuter innan totaliteten.  
Vi fotograferade för fullt med två kameror, en digital 
och en ”vanlig”, fick även byta film i systemkameran, och 
vi hade tagit 6 bilder på den nya filmen då andra kontakt 
med diamantringen skulle inträffa. Solen hade nu stigit 
lite och balanserade rund på horisonten. Linsskyddet 
framför kameran togs bort. Men vad var detta? Den gick 
inte att trycka ner utlösaren! Nytt försök, utan vantar. 
Inget hände. Var filmen framdragen? Den gick inte att 
dra fram. En blick på kameran berättade vad felet var: 

Hela kameran var glaserad med is! Digitalkameran då?. 
Det gick inte heller. Även den var djupfryst. Kedjan 
med ”pärlor” på ena sidan månen ( Bailys pärlor) strax 
innan diamantringen observerade vi med bara ögonen. 
Diamantringen bildas när solen skiner mellan två berg på 
månen strax innan totaliteten. Alla kamerorna hade lagt 
av. Det återstod ”bara” att njuta av solförmörkelsen med 
egna ögon. Själva förmörkelsen varade i ungefär 1 minut 
och 30 sekunder. Vi blickade runt en gång för att se ef-
ter sydsken, men det fanns inget. Vi observerade Venus 
och Sirius som hastigast, annars naglades blicken fast vid 
solen och upplevde de karakteristiska magnetlinjerna i 
koronan som fick den att likna en blommas kronblad, en 
ganska ojämn blomma denna gång. Alla solförmörkelser 
är olika. Under tredje kontakt såg vi endast Bailys pärlor 
och ingen diamantring. Så rasade den partiella fasen iväg 
under tiden vi packade ner den djupfrysta utrustningen, 
fick varm choklad och morotstårta i en bygghodda på 
skidor, dragen av en traktor, och observerade fjärde kon-
takt från bandvagnens trappa. Att se en solförmörkelse 
i ett så platt landskap som vi gjorde är en speciell upp-
levelse, eftersom det är ljust runt hela horisonten men 
mörkt precis där man befinner sig.

Vi var de sista som lämnade platsen och åkte runt 
för att hämta upp eftersläntrare, till exempel de två 
som hade fungerande instrument och insisterade på att 
doku mentera fjärde kontakt, där månen lämnar solen. 
Ännu en solförmörkelse, tidernas naturupplevelse, hade 
lagts till handlingarna.                                                   ♦
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Kolliderande galaxer startar massproduktion av planeter
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rymden
Meddelanden från

med Bengt Rosengren
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Rymdteleskopet Chandra som gör sina observa-
tioner i röntgenvåglängder, cirka 1 000 gånger 
kortare än ljuset, har siktat in sig på det välkända 

galaxparet ”Antenngalaxerna”. Det utgörs av två galaxer 
av spiraltyp, liksom vår egen galax Vintergatan och 
granngalaxen M 31 i stjärnbilden Andromeda. Skillna-
den är att Antenngalaxerna är mitt uppe i en kollision. 
De har trängt djupt in i varandra, och deras ömsesidiga 
gravitation slungar ut långa svansar av stjärnor och stoft 
i rymden runtomkring. Det får paret att likna en insekt 
med långa antenner, därav namnet. Chandras röntgen-
bilder visar att kollisionen rör om ordentligt i grytan, 
och får båda galaxernas stoft och gas att förtätas i stora 
områden. Stoftet kommer från tunga stjärnor som för-
brukat sitt bränsle snabbt och exploderat som super-
novor. Just det stoftet, som innehåller neon, magnesium, 
kisel m.fl. grundämnen, bildar planeter när det tillsam-
mans med gas blir över när nya stjärnor bildas. I det här 
fallet bildas enorma mängder av stjärnor, stinna av tunga 
grundämnen, och därmed också planeter. Vårt eget sol-
system har bildats på liknande sätt av supernovarester i 
en stillsammare miljö, men våldsamheten i Antennga-
laxernas kollision kan antas leda till massproduktion av 
planeter! För den som har tålamod att vänta 4 miljarder 
år kan ett liknande skådespel upplevas när Vintergatan 
kommer att kollidera med Andromedagalaxen. 

Den övre svartvita vidvinkelbilden visar Antenngalaxerna i synligt 
ljus. De nedre bilderna är tagna med Chandra och visar endast ga-
laxernas centrala delar. Bilden till vänster är färgkodad så att låg 
energi hos röntgenstrålningen ger röd färg, hög energi ger blå färg.  
Bilden nedan till höger visar förekomsten av olika grundämnen i ga-
laxerna. Denna s.k. ”element map” visar med rött områden som do-
mineras av järn, med grönt magnesium och med blått kisel, ämnen 
som används vid planetbygge.
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Marslandaren Spirit har börjat se sig om i Gusevkratern. Pano-
ramabilder visar slät mark beströdd med stenar. Den som ses till 
höger på bilden har av någon anledning fått namnet Igelkotten.

Spirit har hittat igelkottar på Mars – åtminstone en

till allas stora glädje landade Marssonden Spirit väl-
behållen i kratern Gusev på Mars den 3 januari 
2004. Landarens aktiva del är en sexhjulig fjärr-

styrd bil som väger 185 kg. Den är utrustad med kame-
ror och ett antal instrument som skall undersöka ste-
nar och mark vid landningsplatsen. Under sin livstid på 
några veckor skall Spirit kunna färdas upp till en kilo-
meter från landningsplatsen. Kratern Gusev valdes som 
mål därför att det finns mycket som tyder på att den för 
länge sedan varit en sjö, och kan Spirit bekräfta detta 
så ökar hoppet om att det har funnits, eller fortfaran-
de finns, liv på Mars. Denna forskning kommer Populär 
Astronomi att berätta mer om under 2004. Första åtgär-
den efter landningen var att med kamerorna undersöka 
omgivningen, innan man låter bilen rulla ned från land-
ningsplattformen. Forskarna granskar bilderna noga för 
att finna de intressantaste stenarna eller markfläckarna 
att undersöka. Dessa ges namn, någon kanske minns 
Pathfinders många lustiga namn: Yogi Bear med flera.

Kometer brukar beskrivas som ”smutsiga snöbol-
lar”, bestående av frusen gas, is och partiklar rika 
på organiska ämnen. Kometerna skapades för 4,5 

miljarder år sedan av material som blivit över då plane-
terna bildades. Sedan dess har många kometer störtat 
på jorden och tillfört vatten till oceanerna och ämnen 
som livet har bildats ur. Somliga menar t.o.m. att ”fröna” 
till livet förts hit från andra planetsystem via kome ter. 
Kome ternas normala vistelse är i ett par bälten så långt 
från solen att materialet är djupfryst ända sedan skapel-
sen. Ibland inträffar störningar, och då kan en komet 
ändra bana och börja kretsa bland planeterna nära so-
len. Kometforskning är alltså ett viktigt område av astro-
nomin, och kan hjälpa oss att förstå hur vårt solsystem 
bildades och hur livet uppkom på jorden. En sond som 
fått kometforskningen att ta ett stort språng just nu är 
NASA-sonden Stardust. Den sändes ut 1999 för att i ja-
nuari 2004 lågsniffa över kometen Wild 2 och ta detalje-
rade bilder, göra analyser och att samla in partiklar som 
strömmar ut från kometen. Mötet med komet en blev en 

succé. Den 
2 januari 
2004 pas-
serade Star-
dust kome-
t en på ett 
avstånd av 
bara 240 
km och tog 
knivskarpa 
bilder. Par-
tiklar samlades in av ett mjukt keramiskt material som 
sitter i den tennisracketliknande skivan som sticker upp 
från sonden. Efter passagen veks skivan ner i den bruna 
behållaren med det vita locket som stängdes till absolut 
tätt. Sonden själv skyddades av skottsäkra sköldar efter-
som hastigheten vid passagen var över 20 000 km/h. Bil-
der och andra data har redan sänts till jorden. Under ti-
den är Stardust själv på väg till jorden, och den 15 janua-
ri 2006 kl. 2:45 lokal tid kommer behållaren med partik-
larna att släppas ner i jordatmosfären och landa med fall-
skärm. Sedan forslas behållaren under rigorös säkerhet 
till NASA-centret i Houston, Texas, för analys. Behålla-
ren får endast öppnas i ett specialskyddat laboratorium, 
för vem vet vad partiklarna består av?

Foto av komet Wild 2 som har en storlek på ca 5 km. Det som liknar 
kratrar är troligen gropar som uppstår när isen och gaserna tinar 
upp och sprutar ut. I högra bildhalvan har man låtit kometytan bli 
överexponerad för att man skall kunna se gasstrålarna.

Stardust. Kometpartiklarna fastnar i skivan som 
liknar en tennisracket. I den bruna behållaren med 

vitt lock förvaras skivan vid landning på jorden 
och transport till Houston.

Spirits bilder visar flera intressanta ställen, som grusgro-
pen Sleepy Hollow, kanske en liten krater eller en uttorkad 
vattenpöl. Ett instrument, Mini-TES, tar bilder genom 
olika infrarödfilter och kan avgöra vilka mineral som 
finns. Man har redan hittat karbonater, som bara bildas 
i närvaro av vatten. Kanske är en av stenarna en sensa-
tion. Den har fått namnet Igelkotten genom sin slående 
likhet med en sådan. Men vad är det egentligen? 

Fo
to

: N
A

S
A 

/ J
P

L

Fo
to

: N
A

S
A 

/ J
P

L



26    populär AStRoNoMI ∙ MARS 2004

Bengt Gustafsson är sannerligen en man med 
många strängar på sin lyra, som man säger. Sam-
ma dag som jag anlände till Uppsala för att göra 

en intervju med denne specielle person hade han på 
morgonen framträtt i radions ”Vid dagens början”, den 
moderna varianten av morgonandakten, och talat om 
subjättestjärnor! Vid ett tidigare tillfälle hade jag hört 
honom tala på en ”söndagskväll i kryptan” i Lunds 
domkyrka. Men det var flera år sedan. Annars är Bengt 
Gustafsson naturligtvis forskare, med sina specialiteter, 
och som forskare deltar han gärna i forskningspoliti-
ken, han var rådgivare på Utbildningsdepartementet för 
ett antal år sedan, han sitter med i forskningråd och an-
dra liknande församlingar i och utom landet, och han 
var en tid iväg till Eritrea för att hjälpa till med upp-
byggnaden av universitet och lärarutbildning där i detta 
krigshärjade land. Och han var direktor för Sigtunastif-
telsen, associerad med Svenska kyrkan, under ett par år. 
Men framför allt är han astronom och det är till astro-
nomin han ständigt återvänder. 

Nu sitter jag med honom i Uppsalaobservatoriets bib-
liotek i Ångströmlaboratoriet, där Uppsalaastronomerna 
huserar sedan några år tillsammans med liknande 
fysikaliskt inriktade ämnen. Vi har just varit ute på tak-

terassen för att ta några bilder, och Bengt passade på att 
visa det nya Westerlundteleskopet, ett 90 cm spegelteleskop 
för observatoriets studenter som är inrymt i en kupol på 
taket. Det nya teleskopet är uppkallat efter observato-
riets tidigare chef, Bengt Westerlund.

Men som så många gånger tidigare låter jag intervju-
offret förklara varför det blev som det blev. Alltså, hur 
kom det sig att du blev astronom?

– Astronomiintresset drabbade mig som ganska ung. 
Jag fick vid ett tillfälle en present, ”Experimentbok för 
pojkar”, och där fanns det vissa saker man kunde bygga. 
Det intressantaste och svåraste var en cykelbil. Till den 
behövdes det vinkeljärn för att hålla hjulen och det var 
knepigt värre att fixa det, jag var 11 år då och hade bara 
träslöjd i skolan. Men det som fanns innan cykelbilen i 
boken, det var: Bygg en egen stjärnkikare. Då gjorde jag 
det med hjälp av papprör och glasögonglas och jag tyck-
te mig se något på månen med hjälp av denna apparat. 
Det blev inte så bra egentligen, men ändå tillräckligt för 
att jag skulle bli intresserad av att fortsätta. Dessutom 
blev pappa intresserad och han började hjälpa till. Så var 
jag igång. Nästa bok blev ”Rolig astronomi”. Sedan var 
det kört, som man säger, särskilt efter det att jag också 
hade fått Ragnar Schöldströms klassiker, ”Bygg ditt eget 

Bengt Gustafsson 
– om jobbet, livet och döden
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av Björn Stenholm (text och bild) 
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En av landets mest uppburna astronomer har åter 
landat i Uppsala, den stad som för 60 år sedan såg 

honom födas.  Populär Astronomi har träffat honom 
på hemmaplan för en intervju, som inte bara handlar 
om stjärnevärlden utan spänner över än vidare fält. 

spegelteleskop”! Jag byggde så småningom, bl.a. med 
hjälp av en farbror som var ingenjör, ett teleskop men 
det blev en refraktor istället! Den blev riktigt bra. Jag 
ställde upp den där nere på Ultuna där jag bodde.

– Gymnasietiden kom och jag startade en astrono-
misektion i den existerande Matematisk-naturvetenskapliga 
föreningen vid Uppsala högre allmänna läroverk, MNF. Jag 
började föreläsa (!) i diverse astronomiska ämnen. Vi 
tog kontakt med den då nytillträdde chefen för Uppsala 
observatorium, Erik Holmberg, som hänvisade oss till 
observator Elvius. Han i sin tur tog oss med ut till en 
kupol som stod tom och han sa, att här får ni ställa upp 
ert teleskop. Så kom det sig att ett gäng på ett tiotal kil-
lar och tjejer höll på med astronomiska observationer 
varje klar natt. Efter varje natts observationer, och det 
var viktigt, skulle då nyckeln hängas tillbaka på en spik 
vid vaktmästaren P.O. Karlssons bostad, det hus som 
senare blev ”stjärnatmosfärshuset”, där jag kom att hålla 
till men då i en annan funktion ...

– Sen var det en sak till som var viktig för min 
framtida utveckling och det var Rune Fogelquist, den 
hängivne amatörastronomen som jag fått kontakt med 
när Arend–Rolands komet var aktuell 1957. Han bör-
jade bygga ett observatorium i Bälinge, nordväst om 

Uppsala, Bifrostobservatoriet. Jag hjälpte honom med 
detta och var väl där ute en kväll i veckan åtminstone. 
Vi murade och la takpapp och så. Det var alltså under 
gymnasietiden då jag levde ett mycket expansivt och 
roligt liv. Amatörastronomin i skolföreningen tillsam-
mans med det praktiska observatoriebygget, det var då 
två viktiga bitar. Allt var väldigt roligt, men jag hade 
aldrig tänkt bli astronom då.

– Istället önskade jag mig nog helst en bana inom 
musiken. Jag hade så småningom blivit mycket musik-
intresserad, började spela altfiol och tog lektioner och 
hade tankar om att pröva in på Musikaliska akademin. 
Men jag blev också intresserad av fysik, den grundläg-
gande fysikens principer, Bohr och Einstein och sånt. 
Arkitekt var också ett verkligt alternativ för mig; jag var 
intresserad av konst och arkitektur. Men det blev ändå 
till slut astronomi av det hela.

Sedan följer ett långt resonemang om varför Bengt 
inte kom att ägna sig åt musiken, något som han 
uppenbarligen i ett skede av sin ungdom faktiskt 

ville göra. Hela familjen spelade, och i hemmet framför-
des kammarmusik. Men Bengt tyckte att han inte blev 
tillräckligt duktig på sitt instrument och därför avskrevs 

Bengt Gustafsson 
– om jobbet, livet och döden
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musikerplanerna (men ett par bröder blev sedan yrkes-
musiker). Och Bengt fortsätter:

– Jag började så småningom vid universitetet och 
började läsa matte och fysik här i stan, teoretisk fysik, 
och tyckte det var väldigt roligt. Men det visade sig att 
Per-Olof Fröman, som var professor i teoretisk fysik, 
hade gamla kontakter med Nordita i Köpenhamn, och 
han kände också Anders Reiz, som var chef för Köpen-
hamns observatorium. Fröman föreslog att jag skulle 
kontakta Reiz, vilket jag sedan gjorde vid ett besök i 
Köpenhamn. Tyvärr hade jag läskat mig med en ele-
fantöl på Tivoli innan jag uppsökte observatoriet, och 
jag kunde därför notera en viss avmätthet i Reiz’ mot-
tagande. Men Reiz var ändå intresserad och jag frågade 
om man kunde läsa astronomi där, för jag ville ha mer 
astrofysik än Uppsalas mer traditionella astronomi. Då 
berättade han att Bengt Strömgren (legendarisk astro-
fysiker, red. anm.) skulle komma tillbaka till Danmark 
från USA. Han hade honom på gaffeln, som han sa. 
Och vi bestämde att han skulle höra av sig till mig när 
Strömgren var tillbaka. Och senare under hösten, det 
borde vara 1967, ringer Reiz och berättar att nu kommer 
Strömgren. Varför söker du inte ett Norditastipendi-
um? Då gjorde jag det! Och hösten 1968 åkte jag till 
Köpenhamn. Då var jag i stort sett klar med min licen-
tiatexamen i astronomi. Men inte riktigt.

Detta var en bakgrund. Om vi nu snabbt flyttar 
oss framåt ett trettiotal år, så finner vi att da-
gens Bengt Gustafsson förekommer inte bara 

i astronomiska sammanhang utan i många andra rol-
ler. Till exempel så hörs du då och då radions ”tankar 
för dagen”. Hur kommer det sig att du har hamnat i det 
persongalleri som uppträder där?

– När jag ser på de personer som finns där tycker jag 
att det är lite snävt, det finns många fler som skulle plat-
sa där och göra det programmet mer intressant. Men jag 
kom ju in i det programmet via andra program som jag 
medverkat i, exempelvis Filosofiska rummet och andra 
sändningar från Livsåskådningsredaktionen. Nu försö-
ker jag göra dessa tankar för dagen som den astronom 
jag är, dvs. med basen i naturvetenskapen och utan att 
bli för from.

PA: Ja det är klart att tankarna för dagen har emane-
rat ur den gamla morgonandakten som fanns förr, och 
som då var genuint kristen, men det har ju mjukats upp 
under årens lopp. Men vad är då din relation till reli-
gionen eller kristendomen. Finns den eller är den bara 
avvaktande, lyssnande? Jag tänker ju naturligtvis på att 
du var engagerad i Sigtunastiftelsen ett tag.

– Den finns ju naturligtvis, säger Bengt, jag är ju 
teologie hedersdoktor, det kanske du inte visste ... I 
grunden har jag en positiv inställning till vissa religiösa 
föreställningar och uttryck, och samtidigt kan jag vara 
ganska tveksam, ibland står det mig till och med upp i 
halsen och jag blir väldigt reserverad. Så är det nog med 

många av oss entusiaster inför mycket av det vi älskar. 
Vi lever i ett slags kroniskt hatkärleksförhållande. Så är 
det för övrigt med mitt förhållande till astronomin, jag 
tycker astronomi är helt underbart roligt, men jag kan 
också vara väldigt tveksam till denna företeelse. Är det 
inte bara en verklighetsflykt, mot himlarna, istället för 
att vilja ta itu med problemen omkring oss? Det är sä-
kert så med religionen också. Jag har väldigt svårt för 
fundamentalism och jag tror att det är mycket skadligt 
som görs i religionens namn. Den kan vara en stark de-
struktiv kraft, men jag tror också att den kan vara en av 
de bärande positiva krafterna i samhället. Man försö-
ker verkligen formulera något slags helhet, eller något 
slags grundhållning, och samtidigt går inte detta att 
formulera! Jag tror att det inte går att formulera några 
slags hållbara existentiella principer. Jag tror livet är så 
motsägelsefullt, det är så vedervärdigt och samtidigt un-
derbart att det inte låter sig formaliseras i något slags 
teoretiskt teologiskt mönster, speciellt inte något slags 
filosofiskt, dvs. något som är logiskt sammanhängande. 
Så om du ska klassificera den där religiösa hållningen 
som jag nu desperat försöker formulera så är det när-
mast en mystikers. Du vet, en mystiker är en person 
som egentligen anser att tillvarons innersta inte låter sig 
beskrivas. Man måste försöka och försöka och försöka, 
men egentligen går det inte. Där tror jag att jag är nå-
gonstans. Men det är en svår hållning rent intellektuellt. 
Man måste vara noga med att man inte förvandlas till 
någon allmän flummare som säger att man kan vara lite 
hur som helst och egentligen kan man bara känna efter. 
Jag tycker inte att man ska acceptera den hållningen hos 
sig själv eller hos andra utan verkligen fundera vidare. 
Det har att göra med respekt också. Jag tror att någon-
ting av den respekten är vad vi som naturvetare ofta har 
inför själva naturen. Många som inte själva är naturve-
tare fattar inte riktigt det där, det genuina intresset är 
inte bara ett intresse för att det är kul mekanismer som 
vi eventuellt kan behärska, utan det är nånting som vi i 
nästan religiös mening kan kalla förunderligt som vi upp-
lever. I det sammanhanget är ordet respekt inte så dumt. 
Eller som de gamla sa, ’bävan’.

– Jag gick för några år sedan igenom ett antal böck-
er som kända naturvetare skrivit, ofta mot slutet av sina 
liv, där man diskuterar existentiella frågor. Jag fann allt, 
från hängivna ateister till de frommaste judar och allt 
däremellan, många ”mystiker”. Det var en varierad bu-
kett av livshållningar, trots att de flesta skibenterna 
hade närmast identisk bakgrund. Jag funderade vad det-
ta berodde på och kom fram till att man kan nog inte 
härleda en livsåskådning, och ännu mindre Guds ex-
istens, ur naturen själv, naturen är helt enkelt inte en 
teologisk uppslagsbok. 

om nu du som studerar stjärnorna, inflikar in-
tervjuaren, drar några paralleller med deras 
utveckling, det vill säga med kretsloppet  
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av materia på stjärnnivå i universum, hur ser du då på 
det kretslopp som vi själva som människor eller djur 
deltar i? ”Av jord är du kommen, osv.” Har du nå-
gon relation till det? Själv anser jag mig inte på något 
sätt religiös eller kristen eller så, så att jag tror på nå-
gon återuppståndelse. Men jag är ändå mycket tillfreds 
med att ingå i ett jordiskt kretslopp och känner därför 
då inte direkt någon rädsla för 
livets slut, inbillar jag mig nu 
i alla fall. När man väl är där 
resonerar man kanske annor-
lunda, men just nu så ser jag 
inte det som någon egendom-
lighet eller något fasansfullt.

– Ja just så, säger Bengt, jag 
håller med dig om det. Jag är 
också alldeles tillfredsställd 
med det. Och jag föreställer 
mig inte heller ett liv efter detta 
i någon påtaglig mening. En-
ligt gammalkristen förkunnelse 
handlar det ju om en kroppens 
uppståndelse också, och det har man som naturvetare 
svårt att förstå hur det skulle gå till. Men en gång när 
jag talade inför en kristen församling, travesterade jag 
begravningsritualen och sa: Av stjärnstoft är du kom-
men ... En dam kom sedan fram och tyckte att det var 
underbart det där med ”stjärnstoft”. Det tyckte hon var 
jättefint, det lyfte henne plötsligt. Det förstår jag att det 
kan göra, men en poäng med det vi säger är att det är 
mer radikalt. Nämligen att det vi egentligen snackar om 
är den vanliga skiten. Det är inte bara människan, lite 
fin i kanten, som det handlar om utan det är all materia. 
Och där tycker jag att vi som naturvetare har en huvud-
uppgift, för att jag tror att vår kultur är impregnerad av 
gammal kristen-platonsk föreställning. Det fina är an-
den, idévärlden, de höga tankarna, Gud och så. Och 
under detta, under Demiurgen, finns denna oformliga 
kaotiska, skitiga materia som man ska lyfta sig ur. 

– Naturvetenskapen handlar om den där skiten och 
jag tycker vår viktigaste uppgift är att öka respekten för 
denna materia som ju är fantastisk! Jag brukar säga att 
en cell är antagligen mer komplicerad för en biolog idag 
än hela naturen var för Linné. Eller ta bilden av atomer-
na på Daltons tid, dom var små hårda kulor. En atom 
idag är en oerhört komplex värld, som vi fysiker ska för-
söka göra rättvisa åt och beskriva. Det är alltså en ädel 
uppgift för naturvetaren av idag att öka repekten för 
skiten. Och gör vi det, då är det kanske lättare att ingå i 
kretsloppet. Då blir det här att gå ned i graven en fort-
satt tillvaro av det mest fantastiska slag för det som blir 
kvar av oss. 

– Jag tror det är ett kulturellt framsteg att vi idag 
börjar ana att det kanske inte finns någon principiell 
skillnad mellan ande och materia. Vi kan inte separera 
en människas tankar från hennes hjärna. Men det be-

tyder inte att tankar bara är rena robotaktioner från 
nervceller.

PA: Du menar att tankarna inte kan materialiseras 
även om dom har en geografisk belägenhet i kroppen?

– Jag vet inte vad materialiseras innebär, jag tror det 
är fel på hela den vokabulären. Men det är klart att det 
finns tankar som bäst beskrivs som just tankar och inte 

bara signaler mellan neuro-
ner. Det är väldigt opraktiskt 
att beskriva tankar och tän-
kandet på neuronnivå hela 
tiden. Särskilt om vi vill tala 
om vad som tänks, eller hur? 
Det är inte minst viktigt. 
Men man måste erkänna att 
hela fenomenet ”tanke” är en 
mycket komplex process med 
väldigt starka materiella in-
slag. Min gissning är dock att 
vår generation håller på att 
lösa upp det här problemet, 
det känns så, och då har vi 

gjort framsteg. Man kan förresten undra om det har att 
göra med att våra materiella livsvillkor är sådana att vi 
inte hela tiden hotas av materiell katastrof, att naturen 
inte är en fiende helt enkelt.

om vi då till slut lämnar jordelivet till förmån för 
de kosmiska sammanhangen, föreslår intervjua-
ren, och hakar på den debatt som nu är ytterst 

levande hos oss; astrobiologin som en exploderande 
vetenskapsgren. Hur ser du på livet på jorden som en 
utlöpare av livet i universum som helhet? Har du några 
kommentarer?

– Ja, men jag vet ju egentligen inget om detta. Men 
det skulle inte förvåna mig om vi var många fler. Där är 
jag väl typisk för oss astronomer, många tycker så. Det 
skulle inte vara ett dugg märkvärdigt om det fanns ci-
viliserat liv därute, låt vara att det kanske är glest. Jag 
tycker i alla fall att det är sådan viktig fråga att man bör 
göra de ansträngningar som är möjliga för att få den be-
svarad. Darwin är ett sådant aktuellt rymdprojekt som 
skulle kunna hjälpa oss på vägen. Vi vet inte hur livet 
på jorden har uppkommit, och ett sätt att börja lösa det 
problemet kan vara att påvisa liv på andra platser. Jag 
måste medge att det skulle vara mycket spännande att 
få tala med utomjordingarna, lära mig hur dom tän-
ker, och se hur dom verkligen ser ut. Ser dom ut som vi, 
men med spetsiga öron förstås, eller är det utomjordiska 
livet något helt annat? Tyvärr vet vi alltför lite om detta, 
men det är rätt att spekulera. Det kan föra oss närmare 
gåtans lösning.                                                             ♦

BENGT GUSTAFSSON är professor i teoretisk astrofysik vid 
Uppsala universitet. Han presenterar något av sin forskning 
på följande sidor i detta nummer.
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Vad gjorde stjärnorna 
före Vintergatan?

av Bengt Gustafsson

Hur såg de allra äldsta stjärnorna egentligen ut? De fanns 
troligen redan innan Vinter gatan hade formats. och de 
måste ha innehållit mycket lite av tyngre grund ämnen, 
men hur lite? Här är en skildring av jakten på dessa svår-
fångade relikter från universums tidiga historia.
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Mike Bessell hade sänt ett fax. Nu låg det framför 
oss. Norbert drog tungt efter andan. Jag kunde 
knappast tro mina ögon. Där man vanligtvis 

såg djupa sänkningar i kurvan, som visade mörka linjer i 
spektrum, syntes bara obetydliga gropar. På många stäl-
len gick kurvan rakt, utan tillstymmelse till spektrallinjer. 
Vad var detta? En gång läste jag om upptäckten av kvast-
feningen, urfisken som alla trodde var utdöd. Nu stod vi 
och såg på något liknande. 

En tillbakablick om grundämnenas uppkomst 
På vilket sätt grundämnena uppkommit ”synes nu och 
för alltid ligga utanför det omedelbara området för 
vår synkrets”, skrev kemiprofessorn i Lund, Christian 
Wilhelm Blomstrand 1875. Och 
det verkade svårt att någonsin få 
klarhet. Naturvetarna tog grund-
ämnena, liksom hela universum, 
som givna. Kanske hade de alltid 
existerat. Det var först på 1950-
talet som Fred Hoyle och William 
Fowler och deras kollegor visade 
att grundämnena inte funnits från 
början, utan hade uppkommit 
genom kärnreaktioner i stjärnorna. 
Bland deras bästa argument fanns 
två observationer: 

P. W. Merrill fann det radioaktiva  
grundäment teknetium i spektra 
från röda jättestjärnor. Teknetium  
sönderfaller på en miljon år. Ämnet  
finns därför inte naturligt på jorden,  
men framställs t.ex. vid kärnreaktorer – därav dess 
namn. Jättestjärnorna är säkert äldre än några miljoner år 
och måste alltså själva ha byggt upp sitt teknetium. 

En lika viktig upptäckt gjorde Joseph Chamberlain 
och Lawrence Aller med 2,5-metersteleskopet på Mt 
Wilson. De undersökte spektra hos några subdvärgar 
– stjärnor som liknar solen men har betydligt svagare 
absorptionslinjer från tunga ämnen. De är stjärnor som 
rör sig med stora hastigheter, de kommer farande från 
Vintergatans utsträckta halo. De tillhör alltså vad man 
kallar population II, inte population I, som solen tillhör 
liksom andra stjärnor i Vintergatsskivan. Vanligen är 
spektra av stjärnor med samma temperatur och ljus-
styrka förvånansvärt lika, så lika att man brukade anta 
att solens grundämnessammansättning var typisk för alla 
stjärnor. Skulle subdvärgarna avvika? Chamberlain och 
Aller fann att subbdvärgarnas metallhalter var mindre än 

en tiondel av solens. 
Därmed var saken klar: det 

fanns stjärnor med mycket lägre 
halter av tunga ämnen, de som 
astronomerna slarvigt kallar 
”metaller”. Alltså måste Vinterga-
tans gas, som stjärnorna bildats  
ur, en gång ha varit mycket metall-
fattigare än idag. Universum pro-
ducerade de tunga ämnena alltef-
tersom tiden gick. Den enda miljö 
där grundämnesuppbyggnad 
kunde pågå var i stjärnornas inre. 

Nu återstod ett stort arbete: att 
klarlägga grundämnenas krets-
lopp – från gas till stjärnor till gas 
till stjärnor – mer i detalj. När, 
hur och i vilka stjärnor bildades 

de olika ämnena? Man visade att olika slag av super-
novor bidrog på olika sätt. Syret, magnesiet, och kislet 
bildas t.ex. i tunga stjärnor som till slut kollapsar i ett 

Upptäckarna av HE 0107–5240, Norbert Christlieb 
och Mike Bessell, framför 2,3-metersteleskopet vid 
Siding Spring-observatoriet i Australien.
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Vad gjorde stjärnorna 
före Vintergatan?

supernovautbrott. Järnet bildas till stor del i dubbel - 
stjärnor med en vit dvärgstjärna som överlastas av materia 
från sin kompanjon, så att den kollapsar och exploderar. 
Kolet och kvävet kommer antingen från vindar från röda  
jättar eller från mycket tunga stjärnor som blåser ut kol-  
och kväverika moln långt innan de når supernovastadiet 
i sin utveckling. Några lätta atomkärnor bildas i gasen 
mellan stjärnorna när tyngre atomkärnor slås i stycken 
av kosmiska partiklar med hög energi. Därtill bidrog 
kärnprocesser under universums första tre minuter, själva  
Big Bang, med litium och det mesta av heliet. Men alla 
ämnen tyngre än bor bildades i stjärnor. Genom stjärn-
vindarna kastades de ut mellan stjärnorna, nya stora gas -
moln byggdes upp där nya stjärnor bildades, anrikade 
med tunga ämnen från den första stjärngenerationen. De 
nya stjärnorna kastade i sin tur ut sina bidrag av tunga 
ämnen i det stora kosmiska kretsloppet. Efter flera varv 
har gasen nu anrikats till cirka en viktprocent av ämnen 
tyngre än helium. 

På spaning efter population III 
Om Vintergatans tunga ämnen byggts upp i stjärnor 
skulle man kunna hitta stjärnor med extremt låga halter 
av metaller. Den första stjärngenerationen i vår galax 
borde ju bara bestå av rent väte och helium, och något 
litium, från Big Bangs sekunder. De tyngre stjärnorna 
i den generationen har visserligen kollapsat och bidra-
git med sina tunga ämnen, men en del stjärnor lättare 

än solen borde finnas kvar, rödbleka små solar, helt 
utan fingeravtryck från järn och andra tunga ämnen i 
sina spektra. Stjärnor med så liten massa förekommer i 
solomgivningen. Men alla bär tydliga märken av tunga 
grundämnen. ”Vart har de metallfria lätta stjärnorna 
tagit vägen”, frågade sig Howard Bond vid Lousianauni-
versitetet och kallade dessa ”population III”-stjärnor. 
Han sökte igenom fotoplåtar tagna med ett teleskop 
med objektivprisma, där varje plåt innehåller hundratals 
små spektra. Upplösningen var tillräcklig för att man 
skulle kunna upptäcka stjärnor som saknar de i vanliga 
fall kraftiga spektrallinjerna från joniserat kalcium i den 
violetta ändan av spektrum. Bond fann bara två stjärnor 
som var extremt metallfattiga. Ändå saknade de inte 
tunga ämnen, halten var ”bara” reducerad till cirka en 
tusendel av solens. Resultatet fick honom att 1981 skriva 
en artikel med titeln ”Var är population III?” Det visade 
sig vara en svår men fruktbar fråga. 

Redan åren innan hade några spekulerat om att de 
första tunga ämnena kanske bildades före Vintergatan,  
t.ex. i kortlivade supertunga stjärnor. En annan idé var 
att ämnena kastats ut från Virgohopens centrum, innan 
Vintergatans stjärnor bildats. Eller hann de tunga stjär-
norna som först uppstod explodera som supernovor och 
anrika gasen med metaller innan de lättare stjärnorna 
hunnit dra ihop sig ur gasen? Därför skulle helt metall-
fria lätta och långlivade stjärnor saknas. Eller, kanske 
hade de första stjärnorna genom årmiljarderna svept upp 

Paranalobserva-
toriet med dess 
fyra jätteteleskop. 
teleskopet Kueyen, 
där spektrometern 
UVES finns mon-
terad, är det i mit-
ten av den bakre 
raden.
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så mycket metallrikt material från Vintergatans gasskiva 
att åtminstone deras ytterlager skulle vara ”nedsmut-
sade” av tunga ämnen? 

Men frågan är om lätta stjärnor överhuvudtaget kan 
bildas ur helt metallfri gas. Stjärnbildning sker ju genom 
att gasmoln dras ihop genom sin inneboende gravitation. 
Den motverkas av trycket inifrån, ett tryck som växer 
med stigande temperatur. Allt som kan kyla gasen sänker 
trycket och gynnar bildningen av lätta stjärnor, med 
deras svagarare gravitationsfält. Kylning sker genom 
strålning. Först trodde man att de tyngre ämnena var 
nödvändiga för avkylningen genom att bara de kunde 
stråla ut värme i infrarött. Därmed skulle gåtan om 
population III vara löst: den innehöll inga lätta stjärnor 
som kunnat överleva till vår tid. Men så fann man att 
molekylärt väte, de vanliga H2-molekylerna, kan bildas i 
metallfri gas, och de kan stråla effektivt i infrarött. Om 
det bara finns ungefär en molekyl på 
var tusende väte atom sänks gasens 
temperatur radikalt. 

Hur uppkom då H2-molekyler i 
gasen? Det skedde i flera steg, genom 
kollisioner mellan väteatomer, väte-
joner och elektroner. Strålning åstad-
kommer elektroner och joner, och 
möjligheten till kollisioner med flera 
väteatomer hänger på densiteten. 
Effektiviteten i molekylframställ-
ningen beror på vilka strålningskällor 
som fanns där och vilken täthet som 
rådde. Om man kan påvisa lätta stjär-
nor lär man sig alltså något om strål-
ning och densitet i gasen i det unga universum. 

Bonds fråga ledde till utvidgade spaningar efter popu-
lation III-stjärnor. Den djupaste genommönstringen 
startades av en forskargrupp vid Hamburgobservatoriet 
med Schmidtteleskopet på ESO:s La Silla-observa-
torium. I första hand var man ute efter att finna fler 

kvasarer. Men en biprodukt var en stor samling extremt 
metallfattiga stjärnor. Doktoranden Norbert Christlieb 
började undersöka dem närmare. Efter hårt arbete, 
där flera miljoner spektra granskades mer eller mindre 
automatiskt, hade han funnit 8 000 stjärnor med unge-
fär solens temperatur eller svalare, där knappast några 
metalllinjer alls kunde skönjas i de lågupplösta objektiv-
prismespektren. Han började nu samarbeta med forskare 
med tillgång till de största teleskopen för att syna stjär-
norna närmare. Han kom upp till Uppsala för att lära sig 
konsten att göra kemisk analys av stjärnor. En som bör-
jade ta spektra av hans stjärnor var Mike Bessell i Aust-
ra  lien som hade tillgång till 2,3 m-teleskopet på Siding 
Spring-observatoriet. Det var ett spektrum därifrån som 
vi stod lutade över. Det förbluffande var att knappast 
några metallinjer syntes! 

HE 0107–5240 – Christliebs stjärna 
På Bessells spektrum kunde vi bara ana spektrallinjer i 
bruset. Vi behövde ett med bättre signal, i högre upplös-
ning. Stjärnan var ljussvag, drygt femtonde magnituden 
(cirka 5 000 gånger svagare än någon man kan se med 
blotta ögat). Vi måste finna ett större teleskop och fick 
av ESO-direktörens egen tid på Very Large Telescope. 
Så fick vi snabbt ett utmärkt spektrum av den svaga 
stjärnan med UVES-spektrometern vid VLT. 

Analysen började. De ynkliga små groparna i stjärnans  
spektrum skulle omsättas till haltbestämningar. Vi gjorde,  
efter konstens alla regler, en modell av stjärnans atmosfär  
vid våra datorer. Först måste vi uppskatta stjärnans grund-
egenskaper, dess ”effektiva tempera tur”, som ger ett mått 

på tempera turen i atmo sfären, och 
tyngdaccele rationen i ytlagren, som 
bestämmer tryckförhållandena. Vi 
använde vätelinjer i stjärnspektrum 
och tempera tur känsliga stjärnfärg er 
för att uppskatta den effektiva 
tem peraturen. Vi fick värdet 5 100 
K, lite kallare än solen. Tyngdacce-
lerationen var svår att bestämma, 
men med olika metoder fann vi ett 
värde 150 gånger mindre än solens, 
vilket innebär att radien är cirka 10 
solradier. Vi har alltså att göra med 
en orange jättestjärna. Så varierade 
vi vår modells grundämneshalter 

tills det beräknade spektrumet stämde med det observe-
rade. 

Det finns förstås en massa osäkerheter med analy-
ser av detta slag. Modellerna ger idealiserade bilder av 
verkligheten. Men osäkerheterna är under kontroll – de 
halter vi bestämmer är nog i regel korrekta inom en 

Den stora och tunga spektrometern UVES monterad på teleskopet 
Kueyen, som skymtar i bakgrunden. Instrumentet är en viktig arbets-
häst vid VLt, och levererar spektra för tusentals svaga stjärnor av en 
kvalitet som man för några decennier sedan bara kunde få för solen.

Ett litet fält i stjärnbilden Fenix med stjärnan 
HE 0107–5240 vid pilen. Stjärnans visuella 
magnitud är drygt 15 och dess avstånd kan 
uppskattas till 36 000 ljusår.
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faktor 3, vilket är acceptabelt när de totala effekterna är 
av storleksordningen 100 000. 

För det var det sensationella resultatet – stjärnan var 
metallfattigare än solen med en faktor 200 000. Den slog 
den tidigare rekordinnehavaren, CD –38º 245, med mer 
än en faktor 10. Vi skrev en tidskriftsartikel om saken på 
hösten 2002 och nyheten gick ut över världen och ham-
nade på dagstidningarnas förstasidor. Vi började kalla 
den ”Christliebs stjärna”. 

Vi kunde mäta stjärnans halter av kol, kväve och syre, 
natrium, magnesium, titan, järn och nickel. Järninnehål-
let, som ofta tas som karakteristiskt för ”metallerna”, är 
alltså rekordlågt, och det gäller också magnesium, titan, 
och nickel. Men natrium finns det (i förhållande till järn) 
mer än i solen, och kväve och syre är (också i förhållande  
till järn) anrikade med en faktor 500. Det konstigaste är 
kol – kolinnehållet i förhållande till solen är bara reducerat 
med en faktor 30; anrikat i förhållande till järn med cirka 
en faktor 6 000. Hur i allsin dar gjorde naturen det här? 

Varifrån kommer ämnena? 
De flesta ämnena i Christliebs stjärna verkar vara resultat 
av en supernova, som förorenade den gas som stjärnan 
uppstod ur. De vanliga modeller som finns för superno-
vaexplosioner och deras bidrag av grundämnen stämmer 
bra med stjärnans halter av tyngre ämnen, om man antar 
att stjärnan som blev supernova hade en massa på 20–25 
solmassor. Men hur får man en supernova att göra så 
mycket kol, kväve och syre? 

Två japaner, Hideyuki Umeda och Ken’ichi Nomoto, 
har föreslagit att en supernova med ”låg” energi i utbrot-
tet (cirka en tiondel av normalt) kan vara ansvarig. Detta 
är en modell med flera osäkra antaganden och paramet-
rar, men den behöver inte vara fel för det. Väljer man 
parametrarna gynnsamt ger den upphov till de önskade 
mängderna av kol och kväve, men lite för mycket syre. 
Andra supernovaidéer inbegriper stjärnor med mycket 
stora massor som kan åstadkomma höga halter av kol 
och syre, men tyvärr alldeles för mycket kväve. 

En annan möjlighet är att stjärnan påverkats av en 
grannstjärna, som i slutstadierna hävt ur sig kol, kväve 
och syre och smutsat ner Christliebs stjärna på ytan. Det 
finns andra stjärnor som fått sin sammansättning genom 
sådan dumpning från en döende granne. För dem finner 
man dock ofta rester av nedsmutsaren i form av en 
svalnad vit dvärg som avslöjas genom små variationer 
i stjärnans hastighet när den rör sig kring systemets 
tyngdpunkt. Hastighetsvariationerna syns som förskjut-
ningar av linjerna i stjärnans spektrum. Några sådana 

BENGT GUSTAFSSON utgick för denna artikel från sin 
Nordenmarkföreläsning vid astronomdagarna i Lund 2003.

dopplereffekter har vi inte kunnat spåra, trots att vi nu 
har åtskilliga spektra över en femårsperiod. 

Det finns också en möjlighet att stjärnan lyckats smutsa  
ner sig själv, att den kan ha blandat upp kol, kväve och 
syre i samband med att helium omvandlats till kol och 
syre i dess inre, och färskt väte blandats ner från ytan och 
bildat kväve av en del av kolet. Andra tecken tyder dock 
på att den mekanismen knappast varit i farten. 

Ytterligare en möjlighet är att kolet, kvävet och syret 
bildats på något av dessa sätt medan metallerna tillkom-
mit genom att stjärnan under sitt liv samlat på sig mate-
rial från omgivande gas. Då skulle stjärnan alltså från 
början ha varit helt utan tunga ämnen, en sann popula-
tion III-stjärna. Detta scenario är dock inte övertygande. 

Det troligaste är nog att stjärnan fick alla sina tunga 
grundämnen av en supernova eller liknande. Precis hur 
denna supernova fungerade vet vi inte. 

Men varför ”före” Vintergatan? 
Varför ”före” i titeln på denna artikel? Ordet blev aktu-
ellt när WMAP-satelliten kartlade den kosmiska bak-
grundsstrålningen för drygt ett år sedan och kunde mäta 
polarisationsvariationerna i denna strålning. Dessa varia-
tioner visar att gasen av väteatomer i det unga universum 
åter joniserades cirka 200 miljoner år efter Big Bang, 
långt innan de stora galaxerna hunnit bildas. Jonisationen 
har troligen skett genom strålning, och i så fall knappast 
från kvasarer utan snarare stjärnor. (Notera dock att en 
alternativ strålkälla är sönderfall av hypotetiska instabila 
partiklar, bildade i Big Bang.) Vi vet idag ingenting om 
dessa första stjärnor, före galaxernas tid. Men kanske 
hade vi resterna av dem framför våra ögon där vi stod 
och gapade över spektrumet i Bessells fax. 

Kommer vi att finna fler materialprover från det 
tidigaste universum? Vi vet inte. Men bland de 8 000 
stjärnorna som Christlieb plockade ut har vi ännu bara 
hyggliga spektra för en liten del, trots att vi fått många 
observationstimmar på världens största teleskop. Kanske 
finns det ännu större fynd att göra.                               ♦
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Ett litet avsnitt ur spektrum i det ultravioletta våglängdsområdet, 
för solen, CD –38º245, HE 0107–5240 och för en hypotetisk helt 
metallfri stjärna. CD –38º245 var den mest metallfattiga stjärnan 
man funnit, med ett metallinnehåll av ungefär en tiotusendel av 
solens, innan HE 0107–5240 upptäcktes. Spektrallinjerna syns 
som “hängande istappar” i kurvan över hur stjärnljusets intensitet 
ändras med våglängden.
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PER AHLIN vid Stockholms 
Folkobservatorium är himmels
 redaktör och ansvarar för  
innehållet på sidorna  34–38.

SOMMARTID
Sommartid införde vi i år den 28 mars när vi i ett huj 
vred fram klockan från 2 till 3. den 31 oktober återgår 
tiden till det normala.

SOLEN PÅ STJÄRNHIMLEN
i början på april står solen i stjärnbilden Fiskarna men 
når Väduren kl. 13 den 18 april, oxen kl. 1 den 14 maj 
och tvillingarna kl. 8 den 21 juni.

KARTAN gÄLLER föR:
MittEN AV APRiL KL. 3
MittEN AV MAJ KL. 1 
MittEN AV JUNi KL. 23
(för andra tider får den vridas).
Planeternas lägen  gäller för
den 15 maj.

STJÄRNHIMLEN UNDER ANDRA
KVARTALET 2004

Kartan till höger är senvintermorgnarnas, vårnät-
ternas och försommarkvällarnas stjärnhimmel.

i öster ser man hela Sommartriangeln med de 
vita stjärnorna Vega i stjärnbilden Lyran, deneb i 
Svanen och Altair i Örnen. Rätt högt i sydsydväst 
lyser den brandgula Arkturus i Björnvaktaren och 
närmare horisonten den vita Spica i Jungfrun. 
Från södra Sverige kan man skymta den brand-
gula Antares lågt i sydsydost. i västsydväst hittar 
man planeten Jupiter under Lejonets buk och i 
nordväst lyser castor och Pollux i tvillingarna. 
Strax intill håller tre planeter på att gå ner: den 
brandgula Mars som nu lyser rätt svagt, Saturnus 
som lyser starkare och den vita Venus som lyser 
starkare än någon annan planet eller stjärna.

STJÄRNHIMLENS STÄNDIgA 
föRÄNDRINg

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

Himlen vrider sig kring en punkt 
som ligger nära Polstjärnan. de 
svarta strecken på kartan strå-
lar 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.

Stjärnhimlen 
under april, maj och juni 2004
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SOlen, mÅnen OCh 
PlAneternA SOMMARSOLSTÅND

den 21 juni kl. 2:57 är det sommarsol-
stånd. Solen står som närmast norra 
himmelspolen. dagen är årets längsta 
och mitt på dagen står solen högre över 
horisonten än någon annan dag. Eftersom 
sommarsolståndet inträffar före kl. 12 så 
är det natten innan (alltså den 20–21 juni) 
som är kortast.Venuspassagen den 8 juni

För första gången sedan 1882 får vi se planeten Venus 
avteckna sig mot solskivan den 8 juni. Venuspassager inträf-
far vanligtvis parvis, så det blir en Venuspassage till den 6 
juni 2012. den passagen syns dock främst från midnattsso-
lens land, så bor du längre söderut bör du passa på och titta 
den här gången. Skydda dina ögon med ett par solförmör-
kelseglasögon!

Venus snuddar vid solskivans kant omkring kl. 7:19 på 
morgonen. Härefter ser man en allt större del av Venus 
avteckna sig mot solskivan. Kl. 7:39 syns hela planeten. 
Venus befinner sig närmast solskivans mittpunkt kl. 10:21. 
därefter närmar sig planeten åter solskivans kant som den 
når fram till omkring kl. 13:03. Venus korsar långsamt solski-
vans kant och kl. 13:22 syns hon inte längre. Passagen är 
slut. du kan läsa mer om Venuspassagen i nästa nummer 
av Populär Astronomi som kommer ut i början på juni.

Kometen 2001 Q 4 (NEAT)

På kartan har kometens läge markerats var 
tredje dag från den 7 till den 28 maj och därefter 
var sjätte dag fram till den 9 juli.

NEAt (Near Earth Asteroid tracking) är ett projekt som 
syftar till att hålla koll på rymdbumlingar som kan komma 
nära jorden, och när man gör det kan man även upptäcka 
annat. den 24 augusti 2001 upptäckte man en komet som 
med lite tur syns bra från södra Sverige under maj.

En dryg vecka in i maj dyker kometen Q4 upp över hori-
sonten. i skymningen står den lågt i sydsydväst. det är 
också i den vevan som den lyser som starkast. Med lite tur 
kommer den att lysa lite starkare än stjärnorna castor och 
Pollux i tvillingarna. Hur som helst är det nog en god idé att 
leta efter kometen med en liten kikare.

dessvärre blir ju natthimlen allt ljusare så här års i norra 
Sverige. Kometen syns därför bäst från sydligare delar av 
landet. För att man skall se kometen bör ju himlen ha hunnit 
bli ganska mörk. Kartan här intill visar hur kometen Q4 rör 
sig snabbt norrut på himlen. Samtidigt blir den ljussvagare 
och när den väl nått Karlavagnen syns den inte längre med 
blotta ögat. När någon vecka återstår av maj har Q4 nått så 
långt norrut att den är uppe dygnet runt.
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SÄven 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.

Merkurius blev synlig i skymningsljuset i väster kring mitten av mars. Planeten stod högst över 
horisonten kring den 29 mars men syntes lättast något dygn tidigare eftersom dess ljusstyrka avtar. 
En dryg vecka in i april försvinner Merkurius åter i skymningsljuset i västnordväst.

MÅNENS FASER

Nymåne
19 april, 19 maj, 17 juni

Halv kommande
27 april, 27 maj, 25 juni

Full
5 april, 4 maj, 3 juni

Halv avtagande
12 april, 11 maj, 9 juni

Saturnus, den tydligast ringmärkta planeten, befinner sig i stjärnbilden tvilling-
arna. Saturnus står rätt högt i sydväst när skymningen faller i april och går i södra 
Sverige ner i nordväst några timmar före gryningen. i mellersta Norrland går 
Saturnus ner i nordnordväst när gryningen börjar och i norra Norrland står plane-
ten över horisonten dygnet runt. 

i maj står Saturnus en bit över horisonten i väster till västnordväst när det 
skymmer. Saturnus går ner allt tidigare. i norra och mellersta Norrland tar de ljusa 
nätterna över under första halvan av maj. i södra Sverige går planeten ner i nord-
väst ett par timmar efter skymningens slut. Från södra Götaland kan man skymta 
Saturnus i skymningen ännu första veckan i juni.

den ljusstarka, gula Jupiter befinner sig under magen på Lejonet. i april står Jupiter rätt högt i 
sydost till söder i skymningen och går ner i västnordväst före gryningen (utom i norra Sverige). 
Under maj står Jupiter rätt högt i söder till sydväst när mörkret faller. i södra Sverige går planeten 
ner i västnordväst ett par timmar före gryningen. i norra Sverige ljusnar det så tidigt att Jupiter 
inte hinner gå ner. i norra Norrland har natthimlen blivit så ljus att man inte kan se Jupiter efter 
mitten av maj. Under juni syns Jupiter bara från södra halvan av landet. i skymningen står plane-
ten en bit över horisonten i sydväst till väst. den går ner i västnordväst efter midnatt.

den brandgula Mars befinner sig på andra sidan solen och lyser bara lite starkare än stjärnorna i Karla-
vagnen. Mars är i först i stjärnbilden oxen, men når tvillingarna en vecka in i maj och Kräftan när en dryg 
vecka återstår av juni.

Under april står Mars en bit över horisonten i västsydväst till väst när det mörknar. i Götaland går Mars 
ner kring kl. 1. Längre norrut håller sig Mars över horisonten längre och i norra Norrland står Mars över 
horisonten dygnet runt och kan alltså ses hela de allt kortare nätterna. 

i början på maj står Mars en bra bit över horisonten i väster till västnordväst när skymningen faller. det 
gör den knappast längre i norra Norrland och i mellersta Norrland ljusnar nätterna före mitten av maj. i 
södra Sverige står Mars allt närmare horisonten i västnordväst till nordväst när mörkret faller. i södra Svea-
land kan man ännu få syn på planeten i början av juni lågt i nordväst när skymningen slutar. Från sydligaste 
Götaland kan man se Mars under nästan hela juni.

i april står den ljusstarka Venus högt i väster när skymningen faller och går ner ett par timmar efter mid-
natt. Venus befinner sig rätt långt norrut på himlen och i norra och mellersta Norrland står Venus över 
horisonten dygnet runt. därifrån syns alltså Venus från skymning till gryning. Venus är både afton- och 
morgonstjärna. den 5 maj står Venus som nordligast. Så nordligt som då stod inte Venus under hela 
1900-talet. Fast den 4 maj 2012 når planeten ännu lite nordligare.

Under maj står Venus för varje dag allt närmare horisonten i västnordväst till nordväst när skym-
ningen faller. Planeten försvinner in i skymningsljuset i början på juni och då är det strax dags för Venus-
passagen (se föregående sida).
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SAMtLiGA PLANEtBiLdER: NASA

det krävs kikare eller tele-
skop för att se de yttersta 
planeterna bra. Uranus pas-
serar norr om stjärnan sigma 
i Vattumannen. Neptunus 
befinner sig nordost om stjär-
nan theta i stjärnbilden Sten-
bocken, medan Pluto hasar 
sig fram i ormens stjärt på 
gränsen till ormbäraren.



tOtAl mÅnFÖrmÖrKelSe här
och partiell solförmörkelse i Afrika

Partiell solförmörkelse den 19 april
den 19 april skymmer månen en bit av solen. Förmörkelsen syns bara från södra Afrika och delar av 
Antarktis. Förmörkelsen är störst kl. 15:34. den som då befinner sig utanför kusten vid gränsen mellan 
de norska och australiska sektorerna av Antarktis kan se månen skymma 74 % av solskivans diameter. 
Nya zeeland.

Total månförmörkelse den 4–5 maj

Natten mellan den 4 och 5 maj rör sig månen genom den mörkaste delen av jordens skugga. 
det inträffar en total månförmörkelse.

Jordens kärnskugga omges av halvskuggan och fram till den når månen kl. 19:51 den 4 maj. 
då har månen ännu inte gått upp någonstans i Sverige och solen står ännu en bit över hori-
sonten i västnordväst. det gör nu inte så mycket, eftersom halvskuggan är så ljus att man ändå 
inte kan se något av förmörkelsen med blotta ögat.

Månen når jordens kärnskugga kl. 20:48. Först strax dessförinnan märks förmörkelsen med 
blotta ögat. Månen har nu gått upp i östra Götaland och östra Svealand och står där lågt i ost-
sydost till sydost. Men himlen är ljus och skymningen pågår.

Kl. 21:52 täcks månen helt av jordens kärnskugga. Förmörkelsen är total. Månen har nu 
gått upp i hela Sverige utom nordligaste Lappland. i Götaland har skymningen fallit och däri-
från syns förmörkelsen bäst. Även när förmörkelsen är total ser man lite grann av månen (om 
himlen är mörk), eftersom månen lyses upp av lite solljus som sipprar genom jordens atmosfär.

Kl. 23:08 tittar månen fram ut kärnskuggan. Månen har gått upp i hela Sverige och står en 
bit över horisonten i sydsydost. Skymningen är slut i hela Sverige utom i norra Lappland, där 
skymningen redan så här års övergår direkt i gryning.

Kärnskuggan täcker en allt mindre del av månen. Kl. 0:12 (den 5 maj) lämnar månen kärn-
skuggan. Ännu en liten stund kan man se att en förmörkelse pågår, men snart blir halvskuggan 
så ljus att förmörkelsen inte syns längre. den pågår dock till kl. 1:10, då månen lämnar halv-
skuggan.

Förmörkelsen syns bäst från västra halvan av Asien och från Afrika utom västra delen. delar 
av förmörkelsen syns från Australien, östra Asien utom Sibirien, Europa, västra Afrika och östra 
Sydamerika.

Månens och jordskuggans rörelse över himlen under förmörkelsen. De 
minsta cirklarna föreställer månen. De större, ljusa cirklarna markerar 
kärnskuggan och den omgivande halvskuggan. Månen och skuggorna 
har för tydlighets skull ritats för stora.

Sviten av bilder visar hur 
månen tränger allt djupare 
in i jordens kärnskugga. 
Även när månen är helt för
mörkad ser man att den del 
som är närmast skuggans 
mitt är mörkast.

38    populär AStRoNoMI ∙ MARS 2004



populär AStRoNoMI ∙ MARS 2004    39

Som vanligt är vi intresserade av synpunkter, frågor 
och bidrag till denna sida från personer med anknyt-
ning 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.

Venuspassagen den 8 juni – 
ett projekt för skolan! av Magnus Näslund
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Venuspassager är sällsynta, och något som inte in-
träffar ofta brukar anses som intressant. Grovt 
sett kan man säga att Venuspassager kommer i 

par med åtta års mellanrum; de föregående två passa-
gerna inträffade 1874 respektive 1882. Vi har turen att 
leva i en period då ett par passager inträffar, nämligen 
den 8 juni i år och den 6 juni 2012. Årets passage börjar 
ca 7:20, når sitt ”maximum” (då Venus kommer att vara 
närmast solens centrum) ca kl 10:20 och avslutas ca kl 
13:20 svensk sommartid. 

Fördelen med en Venuspassage jämfört med en Mer-
kuriuspassage är att den kan beskådas utan teleskop, 
men man måste ändå, som alltid vid observationer av 
solen, använda sig av ett fullgott skydd för ögonen. 
Dessutom kommer man inte ifrån att en fältkikare el-
ler ett teleskop underlättar observationerna. Om man 
inte har tillgång till ett godkänt solfilter, så kommer 
man ändå långt med den klassiska projiceringsmeto-
den: Rikta in teleskopet/fältkikaren mot solen utan att 
se igenom huvudinstrumentet eller eventuell sökare och 
placera en vit skärm på lämpligt avstånd från okula-
ret. Solen kommer då att avbildas på skärmen och Ve-
nus kommer att synas som en mörk prick. Denna metod 
kan också användas för att beskåda solfläckar.

Förr i tiden var Venuspassager inte bara en upplevelse 
utan också en viktig metod för att bestämma avstånds-
skalan i solsystemet och därigenom betydelsefull för 
astronomiska avståndsbestämningar överlag. Liksom 
förmörkelser så har passager inte lika stor vetenskaplig 
betydelse idag som för tidigare generationers astrono-
mer, men årets Venuspassage kommer ändå att engagera 
en del yrkesastronomer. Ett sådant exempel är Kungl. 
Vetenskapsakademiens solfysikgrupp vid Stockholms 
observatorium, som avser att observera med det svenska 
solteleskopet på La Palma. 

Europeiska Sydobservatoriet, ESO, står bakom ett av 
de största samordnade projekt för amatörastronomer, 
skolor, planetarier m.fl. som någonsin har genomförts. I 
sitt projekt VT 2004 syftar ESO till att bl.a. koordinera 
observationer av passagen från observatörer över hela 
världen. I målsättningen ingår också upprättandet av en 
databas samt diskussionsforum över nätet. Ur observa-
tionerna skall man sedan kunna beräkna den astronomis-
ka enheten, dvs. medelavståndet mellan solen och jorden. 

I Stockholm planeras för observationer för skolklas-

ser och allmänhet i AlbaNova universitetscenter och 
Vetenskapens hus. Detaljer om detta kommer att an-
slås på tillhörande hemsidor (www.skolastro.se respek-
tive www.vetenskapenshus.se). Kommer din skola el-
ler ditt lokala amatörastronomiska observatorium att 
uppmärksamma Venuspassagen? Skriv några rader till  
skolastro@astro.su.se och berätta om detta. Senast den 2 
april måste vi ha ditt bidrag. 

Några länkar som behandlar händelsen på olika sätt:
http://www.astronomi.nu
http://www.vt-2004.org/ 
http://www.solarphysics.kva.se/index_sv.html   
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/Venus2004.pdf   
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/oH/transit04.html

Den levande frågelådan vid 
Stockholms universitet

 – Varför är solen så varm?
 – Kan två svarta hål krocka? 
 – Varför är alla planeter runda?

Inom ramen för Stockholms universitets 125-års  -
jubileum bjöd naturvetenskapliga fakulteten den 10 
oktober in ca 1 100 elever i årskurs 6 med tillhörande 
lärare till Den levande frågelådan i Aula Magna. Eleverna 
kom från skolor i Stockholms län, från Bålsta i norr 
till Nynäshamn i söder. Ca 15 representanter för 
olika naturvetenskapliga forskningsgrenar svarade på 
elevernas frågor och en person från projekt Skolastro 
fanns med i panelen. Tre frågeledare inledde med att 
spela musik och sjunga, och ställde därefter frågor 
som valts ut i förväg till panelens forskare. Som 
avslutning fick eleverna ställa spontana frågor, varvid 
luften fylldes av händer  –  det var ingen hejd på 
ungdomarnas entusiasm. Inte helt oväntat hade de 
flesta fria frågor astronomisk prägel; astronomi är 
som bekant populärt! 

När en av frågeledarna efter tre försök lyckades 
avsluta Den levande frågelådan så möttes han av burop! 
Detta antyder hur efterfrågat ett evenemang av denna 
typ kan vara. Programmet avrundades med ett pass 
utanför Aula Magna, där besökarna kunde beskåda 
utställningar och experiment i regi av Vetenskapens 
hus, Geovetenskapens hus, Naturens hus m. fl. Bland 
attraktionerna fanns teleskop, mikroskop och plasma-
glob samt personal som svarade på frågor. Sannolikt 
kommer Den levande frågelådan att återkomma. 
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Boktips
Kitty Ferguson, Tycho Brahe och Johannes Kepler: Ett möte som revolutio-
nerade naturvetenskapen. Prisma, Stockholm, 2003. ISBN 91-518-4186-X.

Kärnan i denna bok är det omtumlande samarbetet 
mellan den danske himmelsobservatören Tycho 
Brahe och den tyske teoretikern Johannes Kepler 

1600 och 1601 i Prag. Brahe var högadlig, rik och för-
näm och dessutom sin tids överlägset främste observatör 
av stjärnor och planeter. Kepler kom från fattiga förhål-
landen, men blev en av epokens främste teoretiker och 
matematiker, synnerligen uppslagsrik i sin 
strävan att förstå himlens fenomen. 

Samarbetet i Prag handlade mycket om 
omloppsbanan för planeten Mars. Brahe 
hade utfört alla viktiga observationer, och 
Kepler ägde förmågan att till fullo tolka 
dem. Kepler vågade som ytterst få trotsa 
den bombastiska Brahe, som dock visste 
att Kepler var unikt värdefull. En av Kep-
lers arbetsuppgifter som Brahes assistent 
var att bekräfta att dennes världssystem 
med jorden i centrum var det riktiga och 
inte det konkurrerande kopernikanska med 
solen i centrum. Detta var en magnifik ar-
betsuppgift. Bekräftelsen skulle dock Kep-
ler aldrig komma att leverera. Han fann i stället efter 
träget arbete med sin uppdragsgivares observationer att 
planeterna färdas runt solen i vackra ellipsbanor. 

Boken är skriven av Kitty Ferguson, uppväxt i Texas 
och utbildad till musiker. Men så slog hon om och bör-
jade skriva om vetenskap. Hon har bl.a. givit ut en bio-
grafi om den kände fysikern Stephen Hawking och är 
numera bosatt i England.

Om de två astronomerna finns det mycket, mycket 

skrivet. Det tycks dock som om läsaren kommer män-
niskan Brahe närmre i Fergusons bok än i några av de 
tidigare biografierna av hennes (manliga) författarkol-
legor. Fergusons bok rymmer gripande och skrämman-
de detaljer från båda astronomherrarnas vardags- och 
familjeliv samt trovärdiga försök att tolka deras tankar 
och känslor. Boken är utmärkt att läsa som en första 

bok om Brahe eller Kepler, oavsett vil-
ken av astronomerna läsaren från början 
är mest intresserad av. Det troliga är att 
man under läsningen blir lika intresserad 
av bägge. Författarinnan lägger även stor 
möda på att förklara de astronomiska 
sammanhangen. 

Några skönhetsfläckar skymtar i det 
som sägs om ön Ven i Öresund, där 
Brahe hade sitt observatorium. Ven är 
ingen klippö. Att det sedan medeltiden 
fanns en stor kungsgård på Ven med fog-
de är en liten pusselbit som fallit bort. 
Och inför Fergusons beskrivning av Ven-
bornas inställning till Brahe och fram-

växten av minnesmärkena på ön måste man ställa sig 
frågande.

Boken är närmast ett skönt myller av människor, ve-
tenskap, historia, politik, sjukdomar, gamla slott, bön-
der, hovintriger etc. Samt förstås en underförstådd hyll-
ning till att mötet mellan två människor kan få konti-
nenter att rubbas. 

Lennart Hultqvist

Steen Hannestad, Universet. Fra superstrenge til stjerner.
Aarhus Universitetsforlag, Århus, 2003. ISBN 87 7288 904 7.

Det här är en bok om universum på danska. Den 
är inte alls svår att läsa, men jag inser att jag 
läser långsammare och lägger märke till orden 

mer än vanligt. Visst låter det fint med en ”kuglehope” 
och vem kan motstå en ”krumningsradius”? Nu är det 
ingen nackdel att ta det lite lugnt genom sidorna för 
ämnet lyfter högt över vardagen, och ibland behöver 
man stanna upp och läsa om. Men Steen Hannestad 
är en popularisator av den rätta ullen. Han vill göra sig 
förstådd och det lyckas han riktigt bra med. Och sant är 

att kosmologin inte har varit så rolig på länge: Observa-
tioner och experiment ger överraskande resultat, fram-
steg har gjorts och nya framsteg är möjliga. Samtidigt 
förefaller universum mer okänt än någonsin och retsamt 
osynligt.

Hannestad knyter gärna ihop ett resonemang kring 
den modernaste fysiken med vad som hänt tidigare. Det 
fungerar bra när han till exempel låter oss följa sträng-
teorin från 1960-talet och framåt eller kampen med de 
problematiska neutrinerna. Det är ambitiöst att börja 



med en översikt över vetenskapshistorien, men det är 
ingen lätt uppgift. Här gäller det verkligen att på några 
få sidor välja ut det viktigaste och lämna det nästan 
lika viktiga åt sidan. Här störs jag av att 
Tycho Brahe omnämns för sin geocentriska 
världsbild, som aldrig blev någon framgång, 
medan det inte finns ett ord om hans obser-
vationer. Om Kepler får vi veta att han läste 
Copernicus och blev inspirerad, och sen 
gjorde han en planetmodell där banorna 
är ellipser. Det är väl ändå här som Tycho 
borde ha fått komma in i sammanhanget!

När man hämtar stoff  ur diverse källor 
och sammanställer är det ofrånkomligt att 
få med sådant som är föråldrat, oklart eller 
helt galet, och det skulle ha varit bra om 
författaren haft tillgång till några kritiska 
läsare före publiceringen. För att ta några 
exempel: Universums expansion som 
förklaring till Olbers paradox är inte tillfredsställande, 
men det är en förklaring som ofta förekommit i 
läroböckerna. William Herschel (här kallad Friedrich, 
vilket han i och för sig också hette men inte är känd 
som) var inte den förste att observera nebulosor, och 
han upptäckte inte spiralformen hos dem. Det var inte 
heller så sent som 1923 som man först kunde urskilja 
enstaka stjärnor i Andromedagalaxen.

Lite synd är det att den figur, som ska visa att 
bakgrundsstrålningens temperaturmönster ser olika ut 

beroende på hur universum kröker, har råkat få samma 
bild (fast något olika beskuren) för den negativt krökta 
och det plana fallet. Men illustrationerna är på det hela 

taget lyckade och har koncentrerats 
till vad som verkligen behöver visas i 
bild. Troels Marstrands teckningar är 
utmärkta. De har väl avvägda färger, de 
är behagliga för ögat och de är tydliga. 

Det här är en bok som jag inte tvekar 
att varmt rekommendera till läsning. Den 
är skriven mitt i flödet av spektakulära 
nyheter inom kosmologin, men utan spår 
av det där förfärliga vetenskapsflåset, 
som är så vanligt i de snabba medierna. I 
stället inbjuder Steen Hannestad vänligt 
och lågmält till att följa med på en lugn 
promenad med hisnande utsikter över 
världsalltet och med insyn i materiens 
skrymslen. En ständig fråga är dock när 

det gäller böcker av den här typen: Vem klarar av att 
hänga med på promenaden? Det här är inte den första 
förberedande astronomiboken, men har man nöje av 
artiklarna i Populär Astronomi, så ska det nog gå bra. Och, 
som sagt, var inte orolig för det danska språket, det är 
vackert och begripligt.

Anita Sundman.

Stora boken om rymden är en bok för barn i unge-
fär mellanstadieåldern. Den tar upp många saker 
mellan himmel och jord, 

bokstavligt talat. Den berättar om 
stjärnorna, de nio planeterna, solen, 
månen, rymdresor och om fors-
kare som har hjälp till att utforska 
rymden. Vidare står det också lite 
andra, udda småroliga fakta. Just 
eftersom boken är till för mellansta-
diet så är det lättförståeliga texter. 
Vissa ord som är viktiga är med i 
ordförklaringen längst bak i boken.

 Stora boken om rymden har en 
väldigt fin layout med många bilder, 
både handritade och datorgjorda. 
Den har också tydliga faktarutor. 
Både bilderna och faktarutorna 
är i fina färger. Generellt sätt är 
boken väldigt fin. Jag tycker att 
Stora boken om rymden både kan användas till att slå 
upp saker och till att bara läsas. Fast kanske ändå främst 

David Glover, Stora boken om rymden. Rabén & Sjögren,
Stockholm, 2003. ISBN 91-29-65925-6.

till att slå upp saker, till exemepel om man har ett skol-
arbete om en planet eller dylikt. Boken är modern och 

har med saker som lite äldre 
böcker inte skulle ha haft med. 
Vad som just menas med Stora 
boken om rymden kan vara lite 
svårt att förstå, menar de på for-
matet på boken (det är en ganska 
stor bok) eller ska det bara låta 
häftigt? Boken är i alla fall inte 
så stor om man räknar sidorna. 
Det finns inte så mycket att 
klaga på boken så Stora boken 
om rymden får ett bra betyg från 
mig.

Amanda Linde
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Venuspassagerna  på 1760-talet 
–  en  star tpunk t  för  internationel l t  vetensk apligt  samarb ete

Under några månader har vi i vinter kunnat se en 
starkt lysande stjärna på kvällshimlen i väster. 
Det är dock ingen stjärna, utan Venus, vår när-

maste planetgranne i solsystemet. Den ligger närmare 
solen än vi och rör sig dessutom snabbare. Medan vi be-
höver drygt 365 dygn för ett varv runt solen klarar Ve-
nus ett varv på knappt 225. Därför kör Venus om oss på 
innerspår vart 584:e dygn. Eftersom jordens och Venus’ 
banor bildar några graders vinkel med varandra passerar 
Venus, sedd från jorden, i allmänhet ovanför eller under 
solen vid en omkörning. Då kan vi inte se planeten, ef-
tersom den döljs i solskenet. Men ibland passerar plane-
ten framför solen och då kan vi se den som en liten svart 
skiva som sakta rör sig över solytan.

Ingen nu levande har sett en sådan s.k. Venuspassage. 
Den senaste inträffade 1882 men nästa inträffar den 8 
juni i år!  Vid siktigt väder kommer vi att kunna se pas-
sagen i hela Sverige. I mellersta delen av landet börjar 
den 07:19 på morgonen och Venus lämnar solen 13:22. 
Längst i norr börjar passagen en halv minut tidigare och 
längst i söder en halv minut senare. I händelse av dåligt 
väder får vi en ny chans den 6 juni 2012. Den som mis-
sar båda möjligheterna får ge sig till tåls till 2117. Den 
passagen kommer dock inte att kunna ses i Sverige.

Många kommer säkert att försöka få se fenomenet. 
Inte för att det är särskilt dramatiskt, utan för att det är 
en sällsynt händelse. På 1700-talet, när det inträffade två 
passager, 1761 och 1769, sändes emellertid expeditioner 
ut med segelfartyg, diligenser och slädar till avlägsna och 
otillgängliga delar av jorden för att observera passagerna. 
Deras uppgift var att notera tidpunkten för när passagen 
började och/eller slutade och – om det var möjligt att se 
hela passagen  –  hur lång tid den tog. Därigenom räkna-
de man med att kunna bestämma avståndet till solen.

Från Ptolemaios’ tid i Alexandria på 100-talet fram 
till början av 1600-talet var den allmänna uppfattningen 
att avståndet mellan jorden och solen var omkring 1 200 
jordradier. Det var ett värde som Ptolemaios fått fram 

genom en mycket otillförlitlig metod. De tekniska förut-
sättningarna för en bättre bedömning fanns emellertid 
inte på hans tid. Det var först på 1600-talet som den tek-
niska utvecklingen möjliggjorde bättre mätningar. Mot 
slutet av 1600-talet hade man nämligen lyckats ta fram 
ganska bra teleskop, och även sådana som kunde använ-
das som vinkelmätningsinstrument, om än med begrän-
sad precision. Galileo Galilei var en föregångsman inom 
teleskoputvecklingen och han var också idégivare till de 
pendelur som Christiaan Huygens m.fl. konstruerade. I 
början av 1700-talet hade de bästa uren en exakthet av 
endast några få sekunders felvisning per månad, om de 
var stadigt uppställda och kalibrerade med astronomiska 
observationer. Utan dessa instrument hade Venusexpedi-
tionerna på 1760-talet inte sänts ut.

På 1700-talet började man ange solavståndet i form 
av ett vinkelmått, solparallaxen. Det är den vinkel som 
jordens ekvatorsradie upptar, sedd från solen. Ju mind-
re vinkel, desto längre avstånd. Den vinkel som jordens 
ekvatorsradie upptar, sedd från planeten Mars, kallas på 
motsvarande sätt för Marsparallaxen. (Med solparallaxen 
avses faktiskt oftast den parallax som uppträder när jor-
den befinner sig på medelavstånd från solen.) 

När ett planetavstånd är känt kan alla andra beräk-
nas med stöd av Keplers lagar. Redan i slutet av 
1600-talet försökte man att bestämma avståndet 

till solen genom att först mäta avståndet till Mars, dvs. 
Marsparallaxen. 

Flertalet mätningar tydde på en solparallax runt 10–12 
bågsekunder,  med en betydande spridning både uppåt 
och nedåt. Exaktheten i de kosmiska trianguleringar som 
låg till grund för avståndsbestämningen begränsades fram-
för allt av felmarginalerna vid vinkelmätningen. Det fanns 
dock en bred enighet om att solparallaxen inte kunde vara 
större än 15 bågsekunder. Det innebar trots allt en drama-
tisk världsbildsförändring jämfört med de ca 3 bågminu-
ter som Ptolemaios’ 1 200 jordradier motsvarar.

Med våra snabba kommunikationer har vi blivit vana vid  många former av 
internationellt samarbete, inte minst inom astronomin. Men förr i tiden var 
det värre. Nils Mejer påpekar dock här att Venuspassagerna på 1760-talet, 
som då var viktiga astronomiska händelser, visade att sådan grundläggan-
de forskning kunde organiseras framgångsrikt redan på den tiden.
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Venuspassagerna  på 1760-talet 
–  en  star tpunk t  för  internationel l t  vetensk apligt  samarb ete

av Nils Mejer (text)
och Björn Stenholm (foto)

På observatoriemuseet i 
Stockholm, inrymt i Stock-
holms gamla observatorium, 
finns en modell utförd av Eva 
Rahmqvist och Reinhardt 
Roth 1988, och som förestäl-
ler begivenheterna vid Venus-
passagen den 6 juni 1761 på 
observatoriet, dvs. just där.

På stora bilden härintill ses 
observatoriet utifrån. Platsen 
är befolkad av nyfikna stock-
holmare av skilda slag. Ett li-
tet teleskop är också uppställt 
för att allmänheten ska kun-
na få del av evenemanget.

På den mindre bilden ovan 
ses vad som försiggick innan-
för fönstren i den stora obser-
vationssalen. Där fanns astro-
nomerna, andra akademiker, 
statstjänstemän, diplomater 
och medlemmar ur kungafa-
miljen. Flera instrument var 
riktade mot solen, bl.a. ett 
som levererats till observato-
riet året innan från instru-
mentmakaren John Dollond 
i London speciellt för detta 
tillfälle. Detta instrument 
finns nu utställt i anslutning 
till modellen i stora obser-
vationssalen i observatorie-
museet.
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en Venuspassage. Då från Tobolsk i Sibirien efter en fle-
ra hundra mil lång slädfärd från S:t Petersburg.

Pehr Wilhelm Wargentin, prostsonen från Sunne i 
Jämtland, kunde emellertid se Venus’ inträde på solen 
hemifrån. Som Vetenskapsakademiens sekreterare hade 
han tjänstebostad i det 1753 färdigställda observatoriet 
på Observatoriekullen i Stockholm. Ungefär tjugo minu-
ter över åtta på kvällen lokal tid den 3 juni 1769 gled Ve-
nus sakta in över den lågt stående solen. Knappt 19 mi-
nuter senare hade hela planeten precis kommit in på sol-
ytan. Solen försvann sedan ner under horisonten i den 
nordiska försommarkvällen. I Sverige kunde planetens 
utträde bara ses långt upp i norr, där sommarnatten var 
kort eller obefintlig. 

Wargentin var en nyckelfigur för samordningen av 
de svenska observationerna. Genom sitt långvariga 
(1749–83) och utomordentligt välskötta uppdrag som 
Vetenskapsakademiens sekreterare blev han också en 
centralpunkt för svensk naturvetenskap under dess kan-
ske främsta tid. Ett anmärkningsvärt antal framstående 
naturvetare var verksamma i landet. Bland de interna-
tionellt mest kända återfinner vi Torbern Bergman, Axel 
Fredrik Cronstedt, Anders Celsius, Samuel Klingenstierna 
och Carl von Linné. 

Sin första Venuspassage hade Wargentin sett 1761. Då 
var det ett liv och ett kiv på Observatoriekullen (se bil-
derna). I svinottan den 6 juni hade många åskådare sam-
lats för att vara med om observationen. Där fanns drott-
ning Lovisa Ulrika, syster till Fredrik den store, och hen-
nes son kronprins Gustav, den blivande Gustav III. Flera 
riksråd och åtskilliga medlemmar av den diplomatiska 

Edmond Halley (känd som namngivare till Halleys 
komet), som själv deltagit vid mätningar av Marsparal-
laxer, menade att de inte kunde göras exakta nog och att 
frågan om solavståndets verkliga värde skulle få ett svar 
först vid Venuspassagerna på 1760-talet.

Venus ses ur något olika perspektiv från olika plat-
ser på jorden. Planeten syns därför övertvära solen längs 
något olika banor. Detta kan utnyttjas för avståndsbe-
stämningen. Halley menade att pendeluren skulle ge ex-
aktare mätresultat än vinkelmätningsinstrumenten. Han 
föreslog därför att den totala tiden för planetens passa-
ge över solen skulle mätas. För att minimera effekten av 
ofrånkomliga mätfel borde man också, enligt Halley, an-
vända sig av observationsplatser med inbördes stor tids-
skillnad för passagen. I princip är hans metod också en 
form av celest triangulering med avståndet mellan obser-
vationsplatserna som baslinje. 

Långt över 100 observationer företogs på ett 80-tal 
platser såväl 1761 som 1769, flertalet i Europa. Ett 
betydande antal observationer gjordes i Sverige. 

Observationerna 1769 var de viktigaste, eftersom man 
då hade tillgång till observationsplatser med stor inbör-
des tidsskillnad för passagen. Det visade sig också att 
Halleys metod gav bättre resultat än andra alternativa 
tillvägagångssätt.

Några reste långt för att göra sina mätningar. 1769 
återfinner vi till exempel Daniel Solander från Piteå på 
Tahiti tillsammans med kapten James Cook. På Vardø 
vid den norska ishavskusten står fader Hell, en jesuit 
från Wien, vid sitt teleskop. Till Fort Churchill vid Hud-
son Bay, en plats som i dag är mest känd för sina isbjör-
nar, hade engelsmännen John Dymond och William Wa-
les begett sig för att observera passagen. På den spanska 
missionsstationen San José del Cabo längst söderut på 
den kaliforniska halvön hittar vi en fransman, abbé Jean 
Baptiste Chappe d’Auteroche. 1761 hade han också sett 
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kåren hade också infunnit sig. Av observationsjournalen 
framgår att glammandet störde några observatörer, vil-
ka till följd av oväsendet ”inte kunde höra rösten av herr 
doktor Gadolin, vilken efter uret utropade minuter och 
sekunder” (bilden nedtill på föregående sida).

Fler kungligheter engagerade sig i Venuspassager-
na på 1760-talet. Det kungliga engagemanget berodde 
nog främst på att naturvetenskap – och särskilt astrono-
mi – var på modet. Det fanns också förhoppningar om 
att naturvetenskapliga och tekniska framsteg skulle lära 
människan att behärska naturen och dra nytta av dess re-
surser. I Sverige var Linnés 
senare resor ett exempel på 
just detta synsätt.

Förhoppningarna att 
mycket snabbt åstadkom-
ma materiella framsteg ge-
nom naturvetenskapliga 
dito visade sig vara väl högt 
ställda. Mot slutet av 1700-
talet fick vi också en för-
skjutning av intresset i ton-
givande kretsar, från ratio-
nalitet och naturvetenskap 
mot känslosamhet och este-
tik. Gustav III personifierar 
själv denna utveckling. Som 
kung trampade han företrä-
desvis andra tiljor än obser-
vatoriets golvplankor.

Ungefär tjugo mi-
nuter i tio lokal tid 
tyckte Daniel Solan-

der vid Matavaibukten på 
Tahiti att hela planeten Ve-
nus verkade ha kommit in 
över solen. Just då drog den emellertid med sig en svart 
strimma mellan sig och solkanten och planetens form 
förvrängdes. Solander var beredd på detta men kunde 
inte frigöra sig från effekten. När den mörka strimman 
bröts och försvann hade planeten synbarligen hunnit in 
en bit över solen. Den exakta tidpunkten för den inre 
kontakten blev därmed vansklig att bestämma. Solander 
bedömde t.ex. att kontakten inträffade tretton sekunder 
senare än vad Cook gjorde. Betydligt större avvikelser än 
så förekom på andra håll. Denna s.k. ”svarta droppen-
effekt” var i själva verket  det viktigaste hindret för en 
mycket exakt bestämning av solparallaxen genom obser-
vationerna på 1760-talet. Många förklaringar till fenome-
net anfördes. Venus’ atmosfär angavs som en möjlighet, 
diffraktion i teleskopen och i observatörernas ögon en 
annan.

Att observationerna sker från ett klot, som dessutom 
roterar, gör beräkningarna ganska mödosamma. En och 
annan som satt och handräknade på 1760-talet önskade 
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sig måhända Josuas goda kontakter med högre makter. 
Det var ju så att Martin Luther i egen hög person hade 
hänvisat till Josua, för att klargöra att Copernicus’ helio-
centriska solsystem måste vara felaktigt. Tycho Brahe an-
såg också att det var ett avgörande argument. I Josua 10:
12–13 ber nämligen Josua Herren att stoppa solen så att 
israeliterna skall få ljus länge nog för att hinna slå ihjäl 
sina fiender. Så sker också. ”Solen stannade mitt på him-
len hela dagen och väntade med att gå ner.”  På 1760-ta-
let hade man accepterat Galileis förklaring 130 år tidiga-
re, att bibelstället skall tolkas bildligt och inte bokstavligt.  

Resultaten av alla 
mätningar och be-
räkningar blev inte 

riktigt så bra som Halley 
och andra hoppats, men 
klart bättre än resulta-
ten från mätningarna av 
Mars parallaxen. De gav 
inte bara en nedre gräns 
för solavståndet, vars övre 
gräns låg gömd i instru-
mentfelen, utan innebar 
faktiskt en mätt intervall-
avgränsning. Huvuddelen 
av de solparallaxer som 
kom ut ur alla observatio-
ner och beräkningar ef-
ter 1769 års passage låg i 
intervallet 8,5 – 8,8 båg-
sekunder. Inte så illa med 
tanke på att ett korrekt 
nutida värde med två de-
cimaler är 8,79 bågsekun-
der, vilket motsvarar ett 
solavstånd om knappt 150 

miljoner kilometer, den astronomiska enheten.
Det största värdet av Venusexpeditionerna på 1760-

talet låg nog trots allt i de s.k. spin-off-effekterna. Här 
organiserades för första gången ett verkligt stort och 
världsomspännande vetenskapligt samarbete. Det kom 
att bilda modell för framtida internationella kontakter. 
Engelska och franska astronomer samarbetade t.o.m. 
under sjuårskriget mellan Frankrike och England. Sats-
ningarnas storlek fordrade också att statsledningen i de 
berörda länderna engagerade sig för det vetenskapliga 
arbetet, inte minst finansiellt. Många menar att medveten-
heten om värdet av ett internationellt vetenskapligt sam-
arbete för att utnyttja mänskliga och materiella resurser 
effektivt i kunskapssökandet föddes under Venuspassa-
gerna på 1760-talet.                                                   ♦

Venus vid inträdet på, och utträdet från, solytan vid passagen 1761. 
torbern Bergman i Uppsala sände teckningarna till Benjamin Wilson 
vid Royal Society i London, som publicerade dem. De nedre figurerna 
illustrerar den s.k. svarta droppen-effekten.
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Bildkryss
Bland de rätta lösningar som sänts in under adress 
Populär Astronomi, Box 515, 751 20 Uppsala, senast 
den 30 juni 2004 dras tre som belönas med varsitt exem-
plar av boken Kometer och stjärnfall av Tage Mårtensson 
och Gunnar Welin. Märk kuvertet ”Bildkryss 1”.
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Adress
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Postadress
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Lösning till Krypto
i nummer 3 2003

De tre vinnarna som fått varsin bok blev

Ture Backman, Kista,
Yngve Lindung, Stockholm, och
Bo Persson, Kungsbacka.

Vi gratulerar!

Här ses vinstboken, då som nu.

Som bonus 
blir du medlem 

av Svenska 
Astronomiska 

Sällskapet!

Populär Astronomi
AlbaNova

SVARSPOST
200 064 900
110 50 STOCKHOLM

Frankeras ej.
Mottagaren

betalar portot.

□  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

PRENUMERERAR DU ÄNNU INtE PÅ PoPULÄR AStRoNoMI? ANVÄND KUPoNGEN NEDAN! 

INtERNAtIoNELLt UNGDoMSLÄGER SoMMAREN 2004
De ansvariga för det årligen återkommande lägret för astronomiintresserad ungdom, IAYC, meddelar att 
årets läger äger rum i Sayda i sydöstra Tyskland, nära gränsen till Tjeckien, 1–21 augusti 2004. För mer in-
formation hänvisas till den utförliga hemsidan, www. iayc.org, där man hittar det mesta man kan vilja veta.
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PIotR KoPPE är amatörastronom i Lands-
krona med rötter i Polen. Han intresserar sig 
för konst, foto och grafik med inriktning på 
astronomi och science fiction.
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som konstnär av Piotr Koppe 

Det hela började 1977 med ett strömavbrott och 
en kall vinterkväll i en ljusförorenad storstad 
som jag råkade bo i. Ointressanta småprickar i 

skyn förvandlades i nedsläckningsögonblicket till något 
helt fantastiskt. Jag sögs upp i rymden bland tusentals 
stjärnor och Vintergatan lyste praktfullt! Mitt intresse för 
astronomi och science fiction var väckt. 

Eftersom jag gillar att teckna och måla föll det sig 
ganska naturligt att de första av mina rymdbilder kom  
till på ett staffli. Efter ett femtiotal mer eller mindre 
astroinspirerade tavlor gick jag över (med hjälp av en 
Minolta och ett gammalt Celestron 8-teleskop) till ast-
rofotografering. Några få procent av fotografierna var 
lyckade, resten led av dålig följning eller av över- eller 
under exponering. Men det var frustrerande att inte 
kunna få se resultatet med detsamma.

Lösningen på detta problem snubblade jag över hos 
min mentor: den engagerade och alltid hjälpsamme 
landskronaastronomen Bengt Rosengren. Hösten 2002 
lånade han mig en Philips webbkamera som enligt nätet 
(modifikation à la Steven Chambers) lät sig byggas om 
till en långtidsexponerande astronomikamera. Sagt och 
gjort. Efter några svettiga timmar var kameran klar att 
användas. Den funkade mycket bra till nästan allt (för-
utom svaga djuprymdsobjekt). Då jag under ett års tid 
fotografering plöjde igenom hela himlen hade jag mate-
rial till astronomiska kompositioner. En av drömmarna 
var att få med hela solsystemet på en enda bild. Det lyck-
ades bra och fler fantasifulla kreationer följde. Nu väntar 
jag bara på bättre väder och fler idéer.                          ♦

Nedan: Koloss på stålfötter målades 1994 under en period när jag 
var inspirerad av den amerikanske science fiction-författaren James 
Foss. En dyster framtidsskildring med skyskrapeskelett och fantasi-
fullt stridande rymdskepp.

Stora bilden till höger:  Supernova 1996 A,  ett beställningsverk av 
Bengt Rosengren, som hade en del tomma väggar att fylla ut. Det 
var de första tavlan jag målade under 1996, därav namnet. Den till-
kom då jag just upptäckt att svartblå bakgrund + stänk av vit färg 
+ utsmetning av annan färg kunde ge illusion av rymd, stjärnor och 
nebulosor.
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På denna sida kan föreningar berätta om sin kommande 
verksamhet. till nästa nummer, som kommer ut omkring 
den 1 juni 2004, behöver vi material senast den 1 maj.
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Tycho Brahe-sällskapet har års-
möte den 25 mars kl. 19:00 med 
sedvanliga årsmötesförhandling-
ar. Föredrag av docent Ingemar 
Lundström, Lund: Titel ej be-
stämd. Lokal: Utsiktsrummet, 
S:t Gertrud, Malmö. 

Den 29 april kl. 19:00 föredrag av fil. dr Jesper Sollerman, 
Stockholm: Universums expansion belyst av supernovor. Lokal 
ännu ej bestämd.

Vårutflykten planeras äga rum den 5 juni. Resmål under 
diskussion.

Tycho Brahe-observatoriet i Oxie har fått ett nytt tele-
skop, en modern datorstyrd Meade 35 cm-reflektor. 
Intresserade inbjuds till en kort kurs om dess skötsel.

Besök hemsidan: www.astro.lu.se/tycho

Årsmöte i Svenska Astronomiska Sällskapet
Sedvanliga årsmötesärenden behandlas. 
Styrelseval ska hållas.
Årsmötesföredrag av Jan Schober: Ast-
ronomi i Egypten och Mesopotamien. Hur 
mycket har de gamla flodcivilisationer-
nas astronomi och föreställningar om 
världsalltet påverkat vår nutida världsbild? Jan Schober 
från Stockholms observatorium berättar om uråldriga 
svar på uråldriga frågor.
Tid: Måndagen den 15 mars kl. 19:00
Plats: FD5 (The Svedberg-salen), AlbaNova, Roslags-
tullsbacken 21, Stockholm.
Hitta dit: Buss: 43 och 44, T-bana: Tekniska högskolan, 
bil: Roslagsvägen 30B.
Sällskapets hemsida: www.astro.su.se/sas/

Sällskapets medlemmar inbjuds till invigningen av 
modellen av Venus i Sweden Solar System på förmiddagen 
den 8 juni, då Venus passerar framför solen. Invigning en 
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. Mer detaljer kring detta program, och 
anslutande föreläsningar, kommer att presenteras under 
våren på KTH:s publika hemsida: 
http://www.lib.kth.se. 

Observatoriet i Slottsskogen, Göteborgs folkobser-
vatorium, erbjuder följande under våren 2004:

Visning av stjärnhimlen, måndagar och onsdagar:
kl. 19:00 den 1, 3, 8 och 10 mars,
kl. 20:00 den 15, 17, 22 och 24 mars, 
kl. 21:00 den 29 och 31 mars. 

Visning av solen, normalt söndagar:
kl. 14:00 den 4 och 18 april, den 2, 8 
(lör), 15 (lör), 16 och 23 maj.

Föredrag:
Söndag 25 april kl. 14:00: Gösta Gahm, Exoplaneter – de 
nya solsystemen.
Söndag 9 maj kl. 14:00: Dan Kiselman, Att bygga värl-
dens bästa solteleskop.
Tisdag 11 maj kl. 19:00: Gunnar Sporrong, Stjärnhopar 
– deras födelse, utveckling och död.
Onsdag 12 maj kl. 18:00: Claes Göran Carlsson, Venus-
passagen 2004.
Onsdag 12 maj kl. 19:00: Claes Göran Carlsson, Obser-
vatoriet i Slottsskogen 75 år.

Observationer:
Tisdag den 4 maj kl. 22:00–24:00: Delar av den totala 
månförmörkelsen studeras. 
Tisdag den 8 juni kl. 7:00–13:30: Venuspassage.

Lahallsobservatoriet i Härryda visas kl. 19 den 19 
mars och kl. 21 den 2 april.

GAK anordnar tillsammans med SAAF den 19–21 
mars Virgoträffen på Stättareds gård i Kungsbacka.
Intresserade kan besöka www.saaf.se/virgo.htm.

Besök GAK:s hemsida på www.tripnet.se/gak/.

STAR träffas måndagar 
mellan kl. 19:00 och 20:00 
i Magnethuset på Obser-
vatoriekullen i Stockholm. 
Vissa måndagar är program-
satta med föredrag, utflyk-
ter, intressegruppsmöten 
m.m. Aktuellt program finns på nätet under adressen 
www.starastro.org/

STAR visar också stjärnhimlen för allmänheten. Detta 
bokas via Observatoriemuseet på telefon 08-54 54 83 90.

EAF Ericsson Astronomiförening
Onsdag den 3 mars kl. 18:00
Alexis Brandeker talar om Hur stjärnor och planeter bildas, 
en presentation av sin doktorsavhandling, samt presente-
rar Starstrider, ett planetarieprogram som han designat.
Plats: Stora filmsalen, Kistagången 26, Kista.

Onsdag den 5 maj kl. 18:00
Steven H. Yaskell presenterar sin nya bok Maunder Mini-
mum: The Variable Sun–Earth Connection. På engelska.
Plats: Hörsalen, Klockhuset, Götalandsvägen 230, Älvsjö.

För information om EAF och dess aktiviteter:
http://w1.840.telia.com/~u84003881.
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Den 2 juni 2003 skickades den europeiska Mars
sonden Mars Express iväg med en rysk raket. 
Som passagerare hade den en liten brittisk

byggd Marslandare, Beagle 2, inte större än en rejäl res
väska med vikten 60 kg. I december 
gick ekipaget in i bana kring Mars, 
och den 19 december lösgjordes 
Beagle från Mars Express. Den 25 
decem ber avfyrades Beagles broms
raket, och Marslandningen skedde 
med hjälp av fallskärm och slutligen 
markkontakt, med Beagle insvept 
i ett paket av stora stötskyddande 
”badbollar”. Efter landningen skul
le Beagle höra av sig, men ännu har 
ingenting hörts. Man börjar nu tap
pa hoppet och befarar att Beagle 
förstörts vid landningen. Problemen  
med Beagle har vänt bort uppmärk
samheten från moderfarkosten Mars  
Express. Detta projekt har nämligen lyckats väl, och 
Mars Express kommer att lämna mycket viktiga nya data 
om Mars.  
    Alla Marsprojekt är starkt inriktade på att söka efter 
vatten, den viktigaste förutsättningen för urtida eller nu
tida liv på Mars. Detta sökande sker genom undersök

ning av bilder och genom att särskilda instrument letar 
efter fysikaliska eller kemiska signaturer av vatten. Mars 
Express har flera kraftfulla instrument för detta och 
kan överträffa de amerikanska sonderna som sedan fle

ra år kretsar kring Mars. Express 
har t.ex. en kamera för synligt ljus 
med upplösningen 2 m, medan 
bästa upplösningen hittills har va
rit 5 m. En annan kamera tar bil
der genom flera infrarödfilter och 
kan med detta kartlägga minera
lerna i markytan med en upplös
ning på 100 m, en stor förbättring. 
Flera instrument finns ombord, 
men det kanske intressantaste är 
en lågfrekvensradar som kan se fle
ra kilometer ner i marken. Tidigare 
sonder har bara kunnat se 0,5 – 1 m 
ner.  Radarn kan se vilket djup oli
ka skikt har och även avgöra om 

något skikt är vattenförande. Om Mars för länge sedan 
haft hav och sjöar kan resterna av dessa nu vara täckta av 
hundratals meter tjocka lager stoft och nedfall från vul
kaner. Trots detta har tidigare sonder funnit stora mäng
der vatten nära ytan, men om detta är toppen av ett is
berg kan Mars Express avgöra.                                     ♦  

Den europeiska Marssonden som lyckades 
– kretsaren Mars Express

Auxilliary Telescope No. 1, det första av fyra mindre 
hjälpteleskop, kom på plats på Paranalobserva
toriet under januari – fast det tog ett par månader 

av intensivt installationsarbete. Det och dess tre kom
mande syskon –  de övriga ska komma från den belgiska 
tillverkaren senast år 2006 – ska ingå i VLTI, Very Large 
Telescope Interferometer. Dessa 1,8metersteleskop är rörliga 
på räls så att interferometermätningarna kan ske över 
varierande avstånd mellan enheterna. De ska också 
kunna arbeta själva när de fyra VLTkomponenterna är 
upptagna med andra slags observationer.

VLTI är en instrumentteknisk triumf. När hela sys
temet är utbyggt är det meningen att man ska kunna 
urskilja så fina detaljer som en astronaut på månen sedd 
från jorden!

På fotot ses AT 1 mitt på Paranalobservatoriets platt
form, intill VLTinterferometerlaboratoriet. Nere i 
marken går så tunnlar där ljuset från teleskopen leds 
fram till själva interferometern. I bakgrunden ses inne
slutningarna till de två jätteteleskopen Melipal och 
Yepun, VLT 3 och 4.                                                   ♦
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Mars Express med sina 40-meters radarspröt. 
Den gulbruna ”knappen” ovanpå Mars Express är 
landaren Beagle 2 som troligen förolyckades vid 
landningen. Se vidare omslagets insida!


