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Ett utpräglat intresse för astronomi redan i barnaåren kan leda till att ansvara för hundra-
tals studenters grundutbildning knappt 30 år senare. Det är Maria Sundin i Göteborg 
ett exempel på. Dessutom ägnar hos sig åt konst och litteratur men framför allt – sin häst!

Astronomen som kan tala med hästar

Efter en grekisk lunch på en restaurang på Gibral-
targatan i Göteborg slår vi oss ner på Maria 
Sundins rum på sektionen för fysik och teknisk 

fysik på Chalmers tekniska högskola och bandspelaren 
sätts igång: Berätta i korthet om din astronomiska karriär 
under de senaste 37 åren.

– Jag föddes här i Göteborg, 1965 alltså, för 37 år 
sedan, och jag har varit intresserad av rymden ända 
sedan jag var i 8–9-årsåldern. Det ledde naturligtvis till 
att jag så småningom gick naturvetenskaplig linje på 
gymnasiet. Därefter sökte jag till teknisk fysik här på 
Chalmers – och kom in! – och jag tänkte väl mig då 
någon form av framtid inom fysik. Men mot slutet av 
den utbildningen fick man möjlighet att välja kurser 
friare, och då blev det för min del kurser med astrono-
miinriktning. Utbildningen avslutas med ett examens-
jobb, som ska ta en termin, och då valde jag att göra 
detta inom astronomi. Jag gjorde en videofilm om två 
galaxer som passerade nära varandra och hur de kom 
att störas av den ömsesidiga gravitationen. Efter denna 
bedrift blev jag erbjuden en doktorandtjänst, då har 
vi kommit fram till februari 1989, och knappt fem år 
senare, i januari 1994, disputerade jag. Jag blev sedan 
vikarierande lektor och fick så en lektorstjänst 1996, 
och 2000 blev jag docent. Från och med nyåret 2002 är 
jag dessutom vice dekanus vid sektionen för fysik och 
teknisk fysik, som är gemensam för Chalmers och Göte-
borgs universitet, och har på så sätt åtminstone ett visst 
ansvar för bortemot 850 studenter …

Spikrak karriär mot stjärnorna förefaller det mig att 
vara. Men jag vill fortfarande veta hur man blir ast-

ronomiintresserad från början. Och detta särskilt när 
det gäller kvinnor, eftersom sådana fortfarande är starkt 
underrepresenterade bland svenska astronomer. Så den 
frågan går naturligtvis även till dig. Minns du hur du blev 
intresserad av rymden? Var du nånsin amatörastronom 
med eget teleskop?

– På något sätt stod väl min håg till stjärnhimlen i 
största allmänhet. Men en sak som jag minns tydligt och 
som kan ha varit avgörande var faktiskt en TV-serie, 
Månbas Alpha. Där förekom vid ett tillfälle att man fär-

dades in mot ett svart hål, sådana måste ha varit nya 
företeelser för folk i allmänhet då, och detta var mycket 
fascinerande. Jag började fundera på vad svarta hål var 
för något. Min pappa hade dessutom en bok som Det 
Bästa hade gett ut; Planeterna och universum tror jag den 
hette, och den tog jag till mig. Sen blev det så att jag läste 
den mesta om astronomi som kom i min väg. Men ama-
törastronom blev jag faktiskt aldrig, jag tyckte mest om 
att läsa om universums spännande innehåll.

Med denna gedigna bakgrund är det naturligtvis inte 
förvånande att det gick som det gick. Var det så 

enkelt?
– Nej, inte alls, jag studerade ju fysik och det är ett 

ämne med många grenar. Men det var också en annan 
sak som hände. Jag blev intresserad av datorer och hur 
man skulle använda datorer för att lösa astronomiska 
problem. Men det avgörande var nog att jag upptäckte 
att astronomi var ett sådant ämne som förenade många 
av fysikens tillämpningar på intressanta sätt. Jag fick för 
mitt doktorsarbete Björn Sundelius som handledare. 
Han var en mycket bra handledare och inspiratör och 
han sysslade med datorsimuleringar av galaxer, och 
det har också jag därför kommit att göra. Vi var fyra 
doktorander i hans grupp: Magnus Tomasson, Stefan 
Engström, Mattias Wahde och jag, och vi har befunnit 
oss på olika platser i tillvaron en tid. Det har gått bra 
för oss allihop, och tre av oss är nu åter verksamma på 
Chalmers.

Du ska få tillfälle att i en egen artikel (den följer på 
sidorna 29–33 i detta nummer) beskriva din egen 

forskning, men du kan kanske i några korta ordalag 
nämna något om den?

– Jag har jobbat inom några olika projekt, men alla 
utgår från simuleringar av galaxer. Alltså, vad händer om 
man sätter ett mycket stort antal masspunkter (= stjär-
nor) i rörelse? Det är så vi upplever de flesta verkliga 
galaxer, men hur kom det sig att de blev som de blev? 
Detta kan man förhoppningsvis komma fram till genom 
att simulera dessa rörelser och ändra de ingående nume-
riska storheterna tills man får ett resultat som överens-
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av Björn Stenholm (text och bild)

Astronomen som kan tala med hästar

stämmer med verkligheten. Då kanske man har träffat 
rätt! Vid ett tillfälle fick jag fram en galax som liknade ett 
öga. Jag diskuterade detta med några amerikanska kol-
leger som trodde att sådana galaxer kanske kunde finnas, 
oculargalaxer kallade vi dem. Vi fick observationstid på 
Hubbleteleskopet och minsann, vi hittade en sådan. Den 
bilden blev sedan Månadens bild för Hubbleteleskopet! 
Men nu jobbar jag med s.k. stavgalaxer. Det är en sorts 
spiralgalaxer, men där de så kallade spiralarmarna går ut 
ifrån en stav. Sådana galaxer är vanliga, det är numera en 
utbredd uppfattning att även Vintergatan är en stavga-

lax. Hur utvecklas dessa stavar, hur ändrar de form och 
rotationshastighet? Det finns dessutom stavgalaxer där 
spiralarmarna inte ansluter till staven. Jag har jobbat med 
vilka stjärnbanor som förekommer, dvs. hur rör sig en 
stjärna, som själv är en ”svävande” kropp i detta myller 
av medstjärnor, runt galaxens centrum? Nu sysslar jag 
med ”stavvingar”. Det handlar om hur galaxstavar blir 
störda. Ett område strax utanför staven kan bli stört 
och detta pågår medan en stav växer till sig. Detta är ett 
mycket aktuellt problem just nu. Jag diskuterade detta på 
en konferens i Mexico förra hösten.
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Mexico ja, är du som andra astronomer och reser mycket till fjärran 
observationsplatser?

– Nej, egentligen inte, jag är ju teoretiker och använder hellre dator 
än teleskop, så jag åker inte på observationsresor. Men en gång i början 
av min astronomutbildning var jag på La Silla-observatoriet i Chile och 
använde teleskopet SEST där. Jag tillbringade julen och nyåret där 1989. 
Men det var mest för att jag skulle veta hur observationer gick till, och det 
är naturligtvis alltid nyttigt att veta. Annars vad beträffar resor för min del, 
så är det mest konferensresor och sådana kan det bli en del. Men nu är det 
så att forskningen upptar bara en del av min tid. Jag har även massor av 
undervisning, inte minst på det populärvetenskapliga planet, Astronomisk 
rymdforskning, Insterstellär kommunikation. Dessutom en hel del tvärveten-
skap, Astronomin i  konstens historia, Etnoastronomi m.m. Jag är mycket för-
tjust i att undervisa på dessa kurser. Man kan använda dem för att locka 
in personer till astronomin som annars inte skulle kommit i kontakt med 
den. Och så kan man lära ut det naturvetenskapliga tänkandet till dem 
som inte är vana vid det. Jag försöker också i stor utsträckning ägna mig 
åt högskolans så kallade tredje uppgift, dvs. att föra ut forskningsresultat 
till allmänheten. Jag håller gärna föredrag, och hör massmedia av sig stäl-
ler jag som regel upp. Dessutom är jag nu vice dekanus och har hand om 
många studenters grundutbildning.

Plötsligt känns det som om någon tid till forskning blir det inte … Och 
fritid i gängse mening, den är väl obefintlig?

– Det är nog väldigt lätt att det blir så. Skall man stå inför studenter 
måste man vara förberedd, det går inte att komma undan. Forskningen får 
därför ibland stryka på foten. Men om man sköter undervisning en tid kan 
forskningen få sitt vid ett annat tillfälle under en sammanhängande tid. 
Fritid, jo jag har ändå mycket fritid, men den ägnar jag åt Marrakech…

Marrakech? Är inte det en stad i Marocko?

– Absolut inte! Marrakech är min häst, hästar är mitt andra stora 
intresse, även det härrör från 8–9-årsåldern. Men Marrakech kunde jag 
skaffa efter att ha ätit nudlar till lunch ett helt år och på så sätt sparat 
pengar. Det är ett tiotal år sedan nu. Marrakech är 13 år nu, honom träf-
far jag praktiskt taget varje dag. Han tar en massa tid! Jag är helt enkelt 
tvungen att sköta hästen. På så sätt tvingas jag att tänka på annat än mitt 
jobb, och jag tror att det är mycket nyttigt. Sen läser jag gärna, science fic-
tion och Jane Austen är mina specialiteter, hur udda det än kan låta.

Men konsten, den får vi inte glömma. Du har ju på något sätt blivit 
känd för att ha lyft fram astronomin i konsten. 

– Ja, kanske det, men jag har inte haft något långvarigt konstintresse. 
Jag fick upp ögonen för hur mycket astronomiska ting hade varit en inspi-
rationskälla för konsten. Det ger en tillfälle att förklara för folk de astro-
nomiska skeendena bakom konstverket. Själv samarbetade jag med kera-
mikern Daniel Oberti (se PA nr 1, 2002) i projektet Star Dancers. Jag har 
under tiden skaffat mig en avsevärd uppsättning av traditionell bildkonst 
med astronomiska motiv. Men det finns en annan aspekt på astronomiska 
motiv i konsten. Många saker i ”verkligheten” kan vi nu återge genom 
fotografering t.ex. Men visa saker förblir ofotograferingsbara. Solsyste-
mets uppkomst, hur fotograferar man det?  Men måla det, det kan man! 
Däremot har jag själv ingen konstnärlig talang. När jag gick i skolan ritade 
jag bara hästar, självklart, men också tankfartyg. Min far var skeppsingenjör, 
nämligen.                ♦

Galaxer!FO
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&  kvinnan 
Alexandra Coelho Ahndorils möte med Tycho Brahe

Det kan vara på plats att för läsaren berätta i kort-
het om den danske 1500-talsastronomen Tycho 
Brahes liv. Han föddes i en adlig familj 1546 på 

slottet Knutstorp i Skåne och växte upp hos en farbror. 
Han studerade i utlandet som seden bjöd unga adelspoj-
kar. Vid en vistelse på Herrevadskloster, också i Skåne, 
observerade han ”den nya stjärnan”, en mycket ljus 
himlakropp som under en tid dominerade himlen för 
att sedan försvinna. Han bestämde sig för att ägna sig åt 
astronomin till fullo.

Så småningom, på grund av sina vetenskapliga meri-
ter, förlänades han ön Ven i Öresund av den danske 
kungen Fredrik II. Där uppförde han först ett kombine-
rat slott och observatorium, Uraniborg, och senare ett 
intilliggande observatorium, placerat under markytans 
nivå, Stjärneborg, helt ägnat åt observationer av himlen. 
Där installerades hans epokgörande instrument, vilket på 
den tiden innebar instrument för positionsbestämning av 
himlakropparna. Teleskopet var ännu inte uppfunnet.

Han hade bildat familj med en ofrälse kvinna – som 
han därför inte kunde gifta sig med. De fick åtta barn. 
Men hustrun, Kirsten, påmindes hela tiden om sitt enkla 
ursprung, av såväl Tycho som av andra personer ikring.

Förläningen innebar dock att Tycho Brahe hade vissa 
åligganden som skulle skötas, bl.a. Kullens fyr och det 
kungliga gravkapellet i Roskilde domkyrka. Dessa plikter 
misskötte han dock, vilket åtminstone bidrog till att han 
föll i onåd hos den nye kungen, Kristian IV, och hans 
regering. Detta tvingade honom att lämna Danmark, och 
han kom så småningom till kejsar Rudolf  II:s hov i Prag. 

En svensk författarinna debuterar med en roman om 1500-talsastronomen 
Tycho Brahe. Det kan låta som ett vågspel, men romanen har mottagits välvil-
ligt av den svenska litterära världen. ”Man kan inte ana att detta är en debut”, 
skriver en recensent. Populär Astronomi träffade Alexandra Coelho Ahndoril 
på Astronomihuset i Lund för ett samtal om mannen, kvinnan och stjärnorna.

Där kunde han stanna, och där träffade han Johannes 
Kepler. Tycho Brahe dog dessvärre kort därefter, Kepler 
fick såsmåningom tillgång till observationsjournalerna, 
med vilka han uppdagade planetrörelsernas sanna natur. 
Samtidigt togs de första teleskopen i bruk som revolutio-
nerade de astronomiska observationerna. Tycho Brahes 
bidrag blev ändå bestående, kanske mest på det observa-
tionstekniska området: Han betonade observationernas 
roll; en teori måste kunna bekräftas med observationer. 
Vidare ökade han observationsnoggrannheten och 
betonade vikten av att analysera felkällor och beräkna 
hur stora felen i observationerna var för att kunna avge 
användbara resultat. Men ändå skiljer sig dagens astro-
nomiska världsbild avsevärt från den han konstruerade. 
Och det liv han förde för mer än 400 år sedan känns oss 
mycket främmande.

När jag träffar Alexandra Coelho Ahndoril i Astro-
nomihusets bibliotek med måste jag genast medge, 

att när jag såg anmälningarna av hennes roman i dagstid-
ningen trodde jag att det var en utländsk författare som 
låg bakom romanen ”Stjärneborg”. Men så är det inte.

– Nej, jag är född i Helsingborg. Familjen flyttade 
sedan till Ödåkra utanför stan, men när jag blev vuxen 
flyttade jag tillbaka till Helsingborg igen. Då bodde jag 
ett tag på Drottninggatan och där hade jag en fantastisk 
utsikt över Öresund med Ven i blickfånget. Men vad 
beträffar mitt namn så har jag fått mellannamnet från 
min mamma som pappa mötte i Portugal när han var 
sjöman. Han tog med sig henne hem till Helsingborg. 



venbor ha framstått som det vackraste de någonsin hade 
sett. Och bönderna som hade bidragit med sina dags-
verken i bygget måste ju verkligen ha vetat med vilken 
möda detta hade byggts upp. Men vad hände egentligen? 
Var han verkligen hatad så till den grad, eller var det så 
att det han uträttade upplevdes som så skrämmande? 
Det kom vetenskapsmän från Europas alla hörn dit 
liksom kungen och andra viktiga personer. Han tycks 
ha varit för modern för sin tid och ändå så gammaldags. 
Han är så kluven. Det är detta jag försöker skildra i 
romanen. 

Romanen handlar i stora stycken om Tychos relatio-
ner till familjemedlemmarna. Du låter barnaskaran 

vara med och göra observationer i Stjärneborg och du 
tecknar ett livfullt porträtt av hans sambo, den ofrälse 
kvinnan Kirsten, som på något sätt försöker vara den 
klarsynta människan som ser den annalkande katastro-
fen. Men vad vet vi egentligen om detta? Vid ett semi-
narium som nyligen ägde rum på Ven med en mängd 
internationella Tycho Brahe-experter närvarande, var 
avsikten just att skaffa sig en bild av hur Tycho verkligen 
var – och då även genemot sina närmaste. T.ex. så fram-
ställs ofta förhållandet mellan Tycho och Kirsten som ett 
verkligt kärleksförhållande. Men i din bok så märks inte 
mycket av detta.

–  Det är ju mer komplicerat än så. Det blir ingen 
intressant läsning att skriva om att allt är bra och lyckligt. 
Det var inte det heller. Jag ville skriva om svårigheterna, 
och i det här fallet om svårigheten för Kirsten att leva 
ihop med Tycho utan att vara lagvigd. Att vara slottsfru 
men ändå betraktas som hora av bondebefolkningen, 
det är Kirstens öde. Och också om det onda samvete 
Tycho har för detta, för han vet att han gör henne illa. 
Hela tiden finns det en mängd saker som sårar henne. 
Hon blir lämnad ensam, i ett vakuum, och hon har ingen 
riktig rang fast hon är slottsfru. Alla har en plats i sam-
hället utom Kirsten som flyter omkring. Det är kanske 
därför som hon har förmågan att vara klarsynt, hon 
förstår att de kommer att gå under. Och hon har möjlig-
heten att se konsekvenserna av Tychos handlande t.ex. 
gentemot staten. I min roman är det så. Verklighetens 
Kirsten är det förbluffande tyst om. Det är därför jag 
bestämde mig för att ge henne en röst. Hon reflekterar 
själv i boken om att ”jag finns egentligen inte, jag finns 
bara när jag ser mig själv i spegeln. Sedan är jag försvun-
nen”. Och hon är verkligen försvunnen ur dokumenten.

Vad man vet rent historiskt är att hon har funnits 
som person, som mor till Tychos barn naturligtvis, 

men Tycho själv nämner inte henne i sin brevväxling.
– Det är det som är egendomligt när man börjar titta 

närmare på Tycho och hans förhållande till Kirsten. Han 

Mitt efternamn är min mans, och han är faktiskt hel-
svensk. Dessutom är han också författare.

Om jag har förstått saken rätt har du ingen astrono-
misk bakgrund, men ändå har du tagit dig för att 

skriva din debutroman om en person som åtminstone i 
astronomiska kretsar anses vara en gigant. Hur kommer 
det sig att du intresserade dig så mycket för Tycho 
Brahe?

– Jag har redan sagt att jag hade sundsutsikt från min 
bostad. Då hade jag verkligen Ven framför mig. Ven har 
alltid varit en mystisk, magisk plats där mitt i Öresund. 
Det är fantastiskt att den ligger där den ligger, den före-
faller vara mycket nära men ändå avlägsen. Detta var en 
inspirationskälla. En annan var en metallplatta i Maria-
kyrkan i Helsingborg, ett epitafium, en minnesplatta 
uppsatt av Tycho med anledning av hans förstfödda 
barns död vid tre års ålder. Där framträder den familje-
käre poeten Tycho. Det är uppenbarligen en sörjande far 
som har skrivit den texten. Samtidigt så lever myten om 
Tycho som bondeplågaren, den lede mannen, som kom 
till Ven och tvingade bönderna att uppföra egendomliga 
och främmande byggnadsverk. Han är för mig en gåta 
som person, och därför tog jag honom till mig.  Han 
fanns där på sin ö och skapade anmärkningsvärda verk. 
Han tyckes mig vara en så målinriktad vetenskapsman 
som försökte skapa något som var för stort för sin tid, 
för stort för sitt land, för stort för sin ö. Han verkar 
besatt av sin tävlan till odödligheten. Men han har som 
adelsman kvar en fot i det feodala samhället. Kanske var 
det därför han blev bondeplågare.

Nu vet vi inte om han verkligen var det. Det är 
kanske trots allt bara en myt med stark livskraft. 

Men man kan naturligtvis förbluffas över att hans verk 
så snabbt raserades när han tvingades lämna ön.

– Ja, det är fascinerande. Uraniborg raserades så 
gott som omedelbart. Detta slott måste ju för de flesta 
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En av Alexandra Coelho Ahndorils inspirationskällor: 
Epitafiet i Mariakyrkan I Helsingborg, där Tycho Brahe 
i poetiska ordalag sörjer sin förstfödda.



POPULÄR ASTRONOMI ∙ JUNI 2003   29

måste verkligen ha älskat henne! Han skulle ju kunna ha 
gift sig med en adelsdam och haft Kirsten vid sidan om. 
Det hade antagligen varit tänkbart och kanske till och 
med accepterat socialt sett. Men han ville bara leva med 
Kirsten trots att han inte kunde gifta sig med henne, för 
då skulle han förlora sin sociala ställning. Släkten ställde 
kravet på honom att han aldrig fick gifta sig med henne. 
Det skulle omöjliggöra hans verksamhet överhuvudtaget 
och det var naturligtvis ännu värre. Inte för Kirsten men 
för honom. Detta skulle vem som helst uppleva som ett 
väldigt dilemma. Denna konflikt måste ju mala mellan 
dem under årens lopp. Vad är starkast, kärleken till mig 
eller till vetenskapen och så vidare. Kirsten måste också 
förstå att utan vetenskapen är Tycho inte längre Tycho.

Om han inte vore det, då skulle han kanske ha skött 
sina åligganden! Man kan faktiskt fundera på hur 

det kommer sig att han inte lyckades utföra de tämligen 
enkla, organisatoriska sysslor som han ålades när han 
fick förläningen Ven.

– Javisst är det märkligt att han inte kunde det. Han 
måste ha varit en god organisatör, han var det i alla 
fall på det vetenskapliga området. Då borde han lätt 
ha kunnat organisera dessa uppgifter också och det 
behövde då inte bli särskilt betungande. Och då skulle 
forskningsverksamheten fått flyta fram ostörd. Och Kir-
sten hade fått ro.

Du skriver att Tycho försöker ge sig iväg flera gånger 
för att besöka platserna han är ålagd att sköta, men 

han kommer bara inte iväg, han förmår inte kliva i båten 
som ska ta honom till Kullen. Det kan ju hända att det 
klarnar upp och då måste han vara i Stjärneborg tillsam-
mans med sina studenter.

– Ja, motståndet 
förefaller totalt när det 
gäller att sköta de världs-
liga åliggandena. Han 
är ingen tjänare, han är 
vetenskapsman. Han har 
förmåga att hålla reda 
på alla observationer, att resultaten förs in i tabeller och 
kataloger. Han är på något sätt manisk i sina försök att 
kontrollera himlavalvet, han träder nästan in i Guds 
ställe. Han tycker sig också vara lite förmer än kungen, 
eftersom han inte lyder honom. Och därför är det bara 
en som står över honom och som han vill ha erkännande 
av och det är Gud. Han vill att Gud ska se sig om och 
säga: ”Detta gjorde du bra, Tycho! Ingen annan förstod 
sig på detta, men det gjorde du.” 

En sak som jag funderat på är att du kallar din roman 
”Stjärneborg” och inte ”Tycho Brahe” eller någon 

annan titel med Tycho i. Tycho är sannolikt mer känd än 
hans observatorium. Vad är skälet till ditt val av titel?

– För det första är det en roman och inte en biografi. 

Jag var lite förskräckt inför utgivningen, att en massa ast-
ronomer skulle säga: Vad är det här för en biografi? Det 
är ju populärt med historiska biografier nu, Gustav Vasa, 
Karl Knutsson, den heliga Birgitta osv. Men den reak-
tionen uteblev till min stora lättnad. Men det egentliga 
skälet till titeln är att boken rör sig ganska symmetriskt 
kring uppförandet av Stjärneborg som sedan förloras. 
Stjärneborg är i romanen både en reell och en symbo-
lisk plats. Det är naturligtvis ett observatorium, men det 
representerar också Tychos dröm att förstå världsord-
ningen. Dessutom är namnet poetiskt. Poeten i Tycho 
kommer fram igen. För honom är det ingen skillnad 
mellan vetenskapen och konsten.

Tycho Brahes världsbild med jorden i världens cen-
trum visade sig inte stämma, den förblev hans egen. 

Men hans observationer kom i Johannes Keplers händer 
och ledde till att den heliocentriska världsbilden (med 
solen i centrum) slog igenom med kraft. Nu vet vi att 
inte heller solen är världens centrum, världens centrum 
finns antagligen inte alls.

– Det är intressant att vi nu i vår tid betraktar hans 
vetenskap som icke-bestående, samtidigt som man i alla 
tider har trott att den vetenskap man omger sig med 
just då är sann. Vi måste bära i minnet att vår världsbild 
kanske senare kommer att visa sig vara fel! Vetenskapen 
är verkligen inte beständig, den åldras i den takt med 
vilken man får nya mätinstrument.

Vad beträffar astronomers uppfattning om världsbil-
den så tror jag inte att de nu hävdar att vår världs-

bild kommer att vara beständig.
– Det är intressant att vår tid accepterar att det inte 

finns en ordning som vi kan överblicka. Vad har det 
gjort med oss? Vi har 
haft fruktansvärda krig 
i vår tid. Vi har någon-
stans gett vika för tanken 
att det finns ett kaos, en 
gåta i världsalltet som vi 
inte kan omfatta. Vi kan 

inte omfatta evighetstanken med våra hjärnor och det 
har kanske gjort något med oss. Vi har blivit så ensamma 
i skapelsen. Vi har kunnat ta oss ut i rymden men vi 
har ändå inte lyckats förstå rymden till fullo. Eller är 
det så att rymden har slutat vara mystisk för oss? Dess-
utom bor vi numera företrädesvis i upplysta städer, där 
vi inte längre ser så mycket stjärnor. De är inte längre 
så påträngande. Stjärnhimlen har försvunnit för den 
moderna stadsmänniskan. En oerhörd förlust som vi 
ännu inte förstått vad den innebär.

Så avslutar Alexandra Coelho Ahndoril. Hennes roman 
om Tycho Brahe, innehåller många intressanta trådar 
att dra i för den som så önskar. Till hösten kommer den 
även på danska.                                                            ♦

” Stjärnhimlen har för-
svunnit för den moderna 
stadsmänniskan.



av Björn Stenholm (text) 
och Håkan Hedberg (bild) 
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Kerstin Fredga – 
rymdkvinnan  

Den myndighet som har hand om den statliga 
svenska verksamheten i rymden, Rymdstyrelsen, 
hade en kvinna som chef under lång tid. Och det 
var inte någon kvinna vem som helst, utan en 
med fast förankring i den astrofysikaliska myllan.

populär astronomi har stämt möte med Kerstin 
Fredga på Kungl. tekniska högskolan i stock
holm, närmare bestämt på det ställe som nu heter 

alfvénlaboratoriet, uppkallat efter fysikern och nobel
pristagaren Hannes alfvén (1908–95). Hannes alfvén 
var pionjär inom plasmafysiken som numera tillhör ast
rofysikens grundvalar.

– i det här huset hade jag min arbetsplats under lång 
tid, säger Kerstin Fredga när vi kliver in i alfvénlabo
ratoriets bibliotek. Det var på den tiden jag var aktiv 
forskare. men institutionen hette inte så då utan något 
betydligt enklare. namnet alfvénlaboratoriet kom till 
1990 för att hedra Hannes alfvén och hans forskargär
ning. men vad beträffar honom själv, så var det ju så att 
han egentligen var elektrotekniker från början. sedan 
kom han att intressera sig för norrsken och dess astro
nomiska orsaker och han kom på så sätt allt längre ut i 
rymden och hans insatser blev så småningom mer eller 
mindre rent astrofysikaliska.

Visst kan det kännas viktigt varför byggnader är 
uppkallade på det ena eller andra  sättet, men nu 
är vi faktiskt intresserade av Kerstin Fredga själv. 

Hon är en av de viktigaste personerna inom svensk 
rymdverksamhet, hon var chef för rymdstyrelsen un
der åren 1989–98. Hur kunde det gå så, undrar vi natur
ligtvis. För att utröna detta börjar vi med att ställa en 
grundläggande fråga för alla rymdverksamma: Vad gjor
de du natten till den 21 juli 1969*? Kerstin Fredga ser 
först frågande ut, men sedan kommer svaret.

– Ja, just det, det är ett datum de flesta kommer ihåg 
och vad dom gjorde då. Jag var faktiskt i Holland. Jag 
jobbade där för tillfället, på den astronomiska institutio

* Då skedde den första månlandningen, med Apollo 11.

nen i utrecht. Vi var ett gäng astronomer som såg eve
nemanget på tv. Det var svartvitt och mycket suddigt. 
men en stor och viktig händelse. usa hade före utgång
en av 1960talet landsatt en människa på månen, helt 
enligt målsättningen formulerad av president Kennedy 
1963. nu fattades det bara att föra henne säkert tillbaka 
till jorden, och som vi vet lyckades detta väl, inte bara 
en gång utan flera gånger.

men jag var faktiskt i Holland på egna rymdmeriter, 
fortsätter Kerstin, bortsett från att min dåvarande man, 
radioastronomen Jan Högbom, jobbade vid radioobser
vatoriet i Westerbork. i Holland var man ju pionjärer 
inom radioastronomi på den tiden. Vi bodde då i leiden  
under några år. nåväl, jag hade vid mitten av 1960talet  
deltagit i experiment med instrument på sondraketer i 
usa med avsikten att studera solen i ultraviolett ljus, 
som ju inte kan observeras från jordytan. och observa
torier i satellitbana fanns det inte så mycket av på den 
tiden.

Men det är väl lika bra att ta alltihop från bör
jan.  Du föddes väl någonstans, växte upp och 
slutade skolan, och vid något ställe på vägen 

måtte du ha blivit intresserad av rymden, av astronomi 
helt enkelt.

– självklart! Jag kommer ursprungligen från uppsala. 
min far var kemist och blev med tiden professor i orga
nisk kemi. så jag kom från ett hem vant vid studier och 
annan boklig bildning, som man säger. skolorna i upp
sala var utomordentliga, och jag kände mig väl till rätta 
i den miljön under skoltiden. och så hände det mig som 
antagligen händer för de flesta människor i 10–12års
åldern, både pojkar och flickor, man blir fascinerad av 
rymden, av astronomi. För de flesta går detta tillstånd 
över, men det gjorde det inte för mig! och på den vägen 
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är det, som man säger nuförtiden, fortfarande efter mer 
än femtio år! 

i mitten av 1950talet tog jag studenten och sedan 
var det dags för universitetet. Jag visste ju redan vad jag 
skulle ägna mig åt så det blev matematik, fysik, teore
tisk fysik och astronomi vid uppsala universitet. under 
universitetstiden blev det också aktuellt att sommarjob
ba, och då kommer vi in på den person som gjorde att 
jag blev solfysiker, nämligen Yngve Öhman, som jag då 
hade kommit i kontakt med.

Yngve Öhman, inflikar intervjuaren, var då solfy
siker på stockholms observatorium i saltsjöbaden 
och professor vid Kungl. Vetenskapsakademien. 

Han kanske är mest känd för att han lät uppföra ett sol
observatorium på Capri i italien för ständig solövervak
ning. Detta observatorium flyttades senare till kanarie
ön la palma och roque de los muchachosobservato
riet. men vi låter Kerstin Fredga fortsätta:

– Han var en mycket entusiasmerande person med 
många idéer, en fascinerande människa helt enkelt. Han 
hade alltså uppfört sitt Capriobservatorium där man 
kontinuerligt övervakade solen. på sommaren behövdes 
det semestervikarier. Då blev det vanligen så att man 

anlitade astronomistudenter från landets astronomiska 
institutioner, så där sammanstrålade folk. Jag var med i 
det gänget åtskilliga somrar medan jag studerade till fil. 
lic. i uppsala. Där satt man i en liten hydda och tittade 
på solen genom ett H alfafilter (ett filter som släpper 
igenom ett smalt våglängdsband av solljuset och därige
nom framhäver vissa detaljer på solytan, red. anm.) och 
spanade efter flarer och andra solfenomen.

Kontinuerlig solövervakning var inte så vanlig på 
den tiden. nu sker det mesta sådant med automatiska 
teleskop antingen på jorden eller i rymden. men Yng
ve Öhman hade alltså bestämt att solen skulle överva
kas hela tiden. när vi sedan tittade tillbaka i de interna
tionella tabeller som upprättades över solövervakning 
jorden runt fanns det ofta en lucka mitt på dan då inga 
data presenterades. Det visade sig vara vår lunchtid! 
inga andra observatorier fyllde denna lucka, världens 
solövervakning hängde på oss. Vi fick lägga om ruti
nerna och jobba i skift. Denna manuella solövervakning 
pågick långt in på sjuttiotalet.

Slutsatsen som ska dras av detta blir att ett grund
läggande astronomiintresse, universitetsstudier i 
lämpliga ämnen samt sommarjobb på det solrika  

Kerstin Fredga – 
rymdkvinnan  
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Capri, det blir till slut en fullfjädrad solfysiker. Kan 
man säga så? men vi har ännu inte kommit in på raket
verksamheten.

– Ja, det kan man naturligtvis säga. men vad beträf
far raketverksamheten så berodde det på att jag även 
kom i kontakt med Hannes alfvén redan under mina 
uppsalastudier. Därför kom jag efter uppsalatiden att 
hamna på det som nu heter alfvénlaboratoriet här på 
KtH. Jag började ägna mig åt hans teorier om solfläc
karna, detta var alltså kring 1960. man kan så här i efter
hand tycka att det var egendomligt hur lite som var känt 
om solfläckarna då. Det gällde att kunna förklara fläc
karnas periodiska uppträdande under den så kallade  
elvaårscykeln och varför fläckarna började sin tillvaro 
på höga sollatituder och sedan vandrade mot lägre lati
tuder på solen under solfläckscykeln.

medan jag höll på med detta kom jag i kontakt med 
nasa, den amerikanska rymdflygstyrelsen, som då var 
en tämligen ny organisation. Genom Yngve Öhmans 
förmedling kom 
jag att vistas som 
stipendiat vid 
nasa:s God
dard space Flight 
Center utanför 
Washing ton D.C. 
i två och ett halvt 
år. Detta var 
1963 och fram
åt. Jag kom där 
att tillhöra det 
som kallades So-
lar Physics Branch. 
min uppgift blev 
att konstruera ett 
instrument avsett 
för fotografering 
av solen i det  
ult ravioletta våg
längdsområdet. 
För att komma åt 
detta måste man 
upp över en höjd 
av 50 km över jordytan, och det betydde då i praktiken 
raketer, om man inte hade tillgång till en lämplig satellit 
förstås, och det hade man inte då. En sådan raket kallas 
en sondraket. raketen skjuts upp vertikalt och når arbets
höjd. Då fälls instrumentet ut, riktas in mot solen och 
en eller flera bilder tas medan raketen faller tillbaka mot 
jordytan. nyttolasten landar sedan med fallskärm och 
plockas upp.

För detta ändamål införskaffade jag ett slags polarisa
tionsfilter, ett s.k. Šolcfilter (uppkallat efter den tjecko
slovakiske optikern ivan Šolc som uppfunnit det). Det 
hade den underbara egenskapen att det kunde urskilja 
ett mycket smalt band ur solspektret även i det ultravio

letta området, vilket annars är mycket svårt. Jag använ
de detta filter i vårt instrument för att observera solen 
i en magnesiumlinje vid våglängden 280 nanometer. 
instrumentet byggdes, provades i det oändliga, och se
dan var det dags för raketuppskjutning. Det skedde vid 
raketbasen White sands missile range i new mexico, 
usa. allt gick väl, jag fick mina solbilder tagna i mag
nesiumlinjen. Det blev sammanlagt fyra sådana flyg
ningar. och det var detta forskningsmaterial som jag 
analyserade när jag var i utrecht och kom att se på den 
första bemannade månlandningen på tv ...

Cirkeln är alltså sluten! intervjun är tillbaka där 
den började. Beträffande dessa raketexperiment 
har du ju själv skrivit om dem i en utförlig artikel  

i Astronomisk Tidsskrift nr 1, 1968, så de läsare som är sär
skilt intresserade av detta kan vi hänvisa dit. men dina 
raketskott i mitten av 1960talet måste väl innebära att 
du var en av de absoluta pionjärerna bland astronomer i 

den branschen?
– Jo, det 

måste man nog 
säga, fortsätter 
Kerstin Fredga, 
och det fick na
turligtvis konse
kvenser för min 
fortsatta verksam 
het. men under 
lång tid, efter 
vistelsen i ut
recht, var min 
arbetsplats här 
på KtH och jag  
var forskande  
solfysiker i ”van 
lig” mening. 
andra saker 
hände emeller
tid i landet un
der denna tid. 
raketbasen  
Esrange utan

för Kiruna började byggas 1966, och rymdstyrelsen och 
rymdbolaget formades för den svenska verksamheten i 
rymden. och det ska sägas att vi har en del bra förut
sättningar för detta här i sverige. Vårt geografiska läge 
gör det mycket gynnsamt för norrskensstudier, med el
ler utan sondraketer, samt för satellitmottagningsstatio
ner. Forskningspolitiken upplevdes som framgångsrik, 
vi hade ett europeisk samarbete med deltagande i Esro 
(European Space Research Organization), sedermera Esa 
(European Space Agency) och i Kiruna hade man draghjälp 
av en aktiv regionalpolitik. Därtill kom att vi hade akti
va och engagerade personer, rymdfysikern Bengt Hult
qvist borde särskilt nämnas i detta sammanhang. Det 

En historisk bild. Kerstin Fredga vid nosen på en raket som ska föra hennes solinstrument upp 
över jordatmosfären. Bilden från White Sands Missile Range i  New Mexico.
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var en rolig tid full av expansion och möjligheter.
i denna anda började så småningom sverige att pla

nera för att bygga egna satelliter. Jag blev då vetenskap
lig ledare för det första svenska satellitprojektet, Viking, 
och under den tiden hade jag naturligtvis mycket att 
göra med rymdstyrelsen. så småningom blev jag ansva
rig för hela forskningsprogrammet inom rymdstyrelsen 
och chef för deras forskningskommitté.

Viking sändes framgångsrikt upp 1986 från raket
basen Kourou i sydamerika. Det skedde förresten med 
första generationens arianeraket. Viking hade ett ge
diget forskningsprogram ombord som väsentligen låg 
inom den svenska norrskensforskningen. själv hade jag 
dock inget eget experiment på den. redan under den 
tiden började administrativa plikter att ta överhanden 
från den aktiva forskningen.

Och värre skulle det bli, misstänker jag. när du 
blev generaldirektör för rymd styrelsen kan man 
ana att all tid gick åt till att sköta de löpande ad

ministrativa ärendena.
– Jo, under den tiden, 1989–98, bedrev jag inte alls 

någon egen forskning. Då gällde det snarast att sköta 
verksamheten så att andra forskare fick så goda villkor 
som möjligt för sin forskning. Då gällde det att skaffa 
pengar till att fortsätta den påbörjade satellitverksam
heten till exempel. Efter Viking följde fler forskningssa
telliter. under min tid sändes Freja upp 1992, en satellit 
av ungefär Vikings storlek som även den var inriktad på 
norrskensforskning. Den var i funktion under inte mind
re än fyra år. sedan följde astrid 1 och astrid 2, som 
sändes upp 1995 och 1998. De båda astrid represente
rade en ny generation satelliter, de vägde bara tiondelen 
av vad Viking och Freja hade gjort. Smaller, cheaper, better, 
faster hade för oss då blivit den verkliga ledstjärnan långt 
innan nasa myntade detta begrepp.

Jag vill verkligen betona att den svenska rymdverk
samheten i stor utsträckning bedrivs i form av interna
tionellt samarbete. i de forskningssatelliter som vi till
verkat och sänt upp har många utländska forskargrup
per varit representerade. Dessutom sker allt i nära sam
arbete med såväl svensk som utländsk industri.  såväl 
saab Ericsson space som Volvo aero är viktiga delar av 
den svenska rymdindustrin.

Jag vill också betona vikten av att det finns veten
skapligt skolade personer som är villiga att ta på sig ad
ministrativa uppgifter. Det är inte alltid möjligt att för
ena det med egna forskningsprojekt. men det är heller 
inte nödvändigt. Duktiga administratörer med förstå
else för forskningsprocessen är en avgörande förutsätt
ning för att forskningsverksamheten ska föras framåt.

Nu är det några år sedan du lämnade chefskapet 
vid rymdstyrelsen och gick i pension. men du 
uppehåller ditt intresse för vad som händer lik

väl. Vad tror du om den framtida svenska rymdverksam 

heten i en tid då de flesta ekonomiska ramar förefaller  
att krympa? Kommer vi att bli alltmer internationella  
eller kommer det att vara möjligt att driva nationella 
projekt även i framtiden?

– man kan inte sticka under stol med att rymdfart är 
en dyrbar verksamhet. och nu får alla vidkännas ned
skärningar, även sådana framtidsinriktade branscher 
som rymden. Detta rimmar emellertid illa med att be
hovet av tekniker och naturvetare i samhället ökar. 
samtidigt tycks intresset för dessa ämnen att avta bland 
studenterna. Jag har en känsla av att statsmakten inte 
riktigt har insett faran med detta. populariteten för tek
nik och naturvetenskap måste helt enkelt öka, det är 
oerhört viktigt. Företeelser som populär astronomi är 
av stor betydelse för att sprida det naturvetenskapliga 
budskapet, liksom exempelvis vår omnimaxteater och 
planetarium Cosmonova här i stockholm, som alltid är 
så gott som fullsatt.

Vad beträffar internationellt samarbete så är vi redan 
en kugge där. Vi är, och har länge varit, en respekterad 
och efterfrågad partner i den internationella rymdverk
samheten. Jag anser att vårt medlemskap i Esa är väl
digt viktigt. Där får vi möjlighet att vara med i de stora 
samman hangen med projekt som även kan vara för stora 
för sådana länder som Frankrike, italien eller tyskland. 
även om vårt bidrag är litet har vi lyckats få vissa nischer 
där vi är duktiga. men det internationella samarbetet 
kräver också att man gör saker hemma. annars förloras 
kompetensen.

men låt mig till sist nämna ett par konkreta och vik
tiga saker: smart–1. Det är vår första månsond, kon
struerad och byggd i sverige för Esa:s räkning. Den är 
försedd med en jonmotor, ett första experiment med så
dan framdrivning som verkligen kan bli något för fram
tiden. Den sänds upp i höst. och sedan väntar vi bara 
på att Christer Fuglesang ger sig iväg till iss! Detta är 
trots allt stora och viktiga grejer för vår närvaro i rym
den.                                                                             ♦

Kungl. tekniska 
högskolans em-
  b lem som det 
möter en besö-
kare nära huvud-
ingången. ”Konst” 
ska här inte för-
stås i den vanliga, 
estetis ka mening-
en, utan istället 
som ”kunskap”, 
eller varför inte 
som ”teknik” rätt 
och slätt.
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sedan tiotalet år vid 
Onsala rymdobservato-
rium.  Från att från början 
ha varit observerande 
radioastronom har hon på 
senare år kommit att ägna 
sig åt teoretiska frågor. 
En sak som ligger henne 
varmt om hjärtat är den 
mörka materian och den 
mörka energin.
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Cathy jagar den
mörka energin

Sommarens profil trots snön i bakgrunden! Populär 
Astronomi träffar Cathy Horellou på Onsala rymdob-
servatorium en dag i mitten av mars då en del snö fort-
farande låg kvar i norra Halland. Med blicken mot ho-
risonten verkar hon fast besluten att bidra till lösandet 
av mysteriet med en av universums viktigaste byggste-
nar, den mörka energin. Det gamla radioteleskopet i 
bakgrunden, själva symbolen för Onsalaobservatoriet, 
har tagit välförtjänt lunchpaus.

När Populär Astronomi möter Cathy Horellou på 
Onsala rymdobservatorium, där hon har sin nor-
mala arbetsplats, är hon ordentligt upprörd. För 

en tid sedan hade en journalist på den kända populär-
vetenskapliga tidskriften New Scientist blivit intresserad 
av ett arbete som hon gjort tillsammans med två andra, 
manliga forskare. Nu när hon just sett den resulteran-
de artikeln på New Scientists nätupplaga finner hon att 
endast de båda kollegorna är namngivna, inte hon! Och 
hon som stod för en stor del av arbetsinsatsen! Såda-
na kan villkoren fortfarande vara när man är kvinna i en 
manligt dominerad värld. Om det är just detta det beror 
på i detta speciella fall, det vet vi inget om. Men det skul-
le kunna vara det.

Annars kommer Cathy Horellou ursprungligen från 
ett land som har haft gott om kvinnliga astronomer, 
nämligen Frankrike, vilket man också misstänker när 
man hör hennes svaga brytning. Men som vanligt ber vi 
henne berätta något om sin bakgrund, och anledningen 
till att hon nu befinner sig i Sverige och dessutom är or-

dentligt rotad här. Alltså, hur kommer det sig att du finns 
här vid Onsala rymdobservatorium just nu, Cathy?

– Jag kommer från Bretagne vid Frankrikes västkust 
och jag läste matematik och teoretisk fysik i Brest. Där-
efter blev det tillfälle för mig att studera astronomi vid 
Max Planck-institutet för radioastronomi i Bonn i Tysk-
land. Jag sökte mig dit, jag ville resa mycket, jag ville se 
världen och jag hade läst tyska i skolan och hade gott om 
vänner i Tyskland, så det var rätt självklart att söka sig 
åt det hållet. Där stannade jag i ett och ett halvt år och 
fullbordade ett examensarbete, som handlade om ra-
diostrålning från den kända galaxen M 51 (bild på nästa 
sida). Detta ledde till att jag kunde söka till forskarutbild-
ning vid Parisobservatoriet i Meudon i utkanten av Paris. 
Där tog jag så min doktorsexamen. Sedan var det dags 
att söka jobb och då hamnade jag här i Onsala som s.k. 
postdoc för elva år sedan, 1994. Detta är alltså mitt för-
sta jobb. Ett egendomligt sammanträffande är, att land-
skapet här i Halland är ganska likt det som jag kommer 
ifrån, så tillvaron här känns ganska naturlig.
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Den vackra Malströmsgalaxen, eller M 51 kort och gott, fotograferad med William 
Herschel-teleskopet på La Palma. Det var denna galax som drog till sig Cathy 

Horellous intresse från början av hennes karriär.
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PA: När du var i Bonn, var du där då som observe-
rande radioastronom? Använde du dig av det enorma 
100 m-teleskopet då?

– Precis, det var jag, och jag observerade med det 
stora teleskopet, det var det första radioteleskop jag an-
vände. Det var det största i världen på den tiden. Det var 
inte så illa att börja med! Det var roligt, det var väldigt 
spännande. Då stu-
derade jag M 51, som 
ju är en galax som 
har en liten satellitga-
lax i utkanten av sig 
och som växelverkar 
med huvudgalaxen. 
Det blev grunden till 
att jag senare i Paris 
kom att studera kol-
liderande galaxer som 
blev ämnet för min 
doktorsavhandling. 
Under tiden vid Meu-
don blev det så att jag 
reste väldigt myck-
et och observerade 
med många radiote-
leskop världen över. 
I det sammanhanget 
besökte jag SEST, ra-
dioteleskopet på La 
Silla-observatoriet i 
Chile, som ju till hälf-
ten ägdes av Sverige 
och till hälften av 
ESO. På det viset 
kom jag i kontakt 
med de astronomer 
som jobbade med 
SEST och många av 
dem kom från On-
sala, Roy Booth och 
Lars-Åke Nyman till 
exempel. Med SEST 
gjorde man sådana studier som intresserade mig, väx-
elverkande galaxer, stjärnbildning i krockande galaxer 
m.m. Roy Booth menade att det nog skulle vara möjligt 
att komma till Chalmers i Onsala, och att en vistelse här 
skulle inkludera en period vid SEST i Chile på sex måna-
der. Det lät väldigt spännande så jag jobbade för att det 
skulle bli så och så blev det.

PA: Allt som du har gjort låter så målmedvetet. Där-
för får jag anledning att fråga hur det kom sig att du blev 
intresserad av rymden från allra första början när du 
växte upp i Bretagne.

–  Jag har en känsla av att jag alltid har varit djupt in-
tresserad och fascinerad av stjärnhimlen, säger Cathy. 
När jag var liten ville jag alltid stanna ute på natten och 

titta upp. Men det fick jag ju inte, förstås, eftersom barn 
alltid ska gå och lägga sig tidigt. Men det första minnet 
jag har av mitt intresse för astronomi, det var faktiskt 
från dagis. Jag var väl en så där fyra-fem år gammal. Jag 
hade försökt måla stjärnhimlen och jag hade målat en 
mörkblå bakgrund och jag hade försökt återge stjärnor-
na som små vita prickar. Jag koncentrerade mig myck-

et för att det skul-
le bli en fantastiskt 
fin tavla. Den första 
biten tavlan tyckte 
jag blev bra, men så 
blev jag så trött av 
alla prickar och då 
blev dom större och 
större, riktiga fläck-
ar, och det blev inte 
så bra. Och dagis-
fröken sa: Vad fult 
det blev! Mina kam-
rater de hade målat 
hus och bilar och 
andra vardagliga sa-
ker så fint, så fint. 
Jag blev så besviken, 
för jag hade försökt 
att visa något större 
och vackrare och 
ingen hade förstått 
mig. Det kändes 
mycket frustrerande. 
Även min mamma, 
som annars alltid 
är så positiv, hon 
sa: Du har inte an-
strängt dig! Och jag 
blev så besviken på 
nytt. Det var första 
gången något sådant 
hände mig, men den 
känslan har jag se-
dan haft ofta, att jag 

försöker visa någonting som är större och vackrare än de 
vardagliga tingen, och så är det så många som inte för-
står eller inte alls är intresserade. 

PA: Det är alltså det som hände dig till och med idag 
när du upptäckte vad journalisten på New Scientist hade 
gjort med dina forskningsresultat. Du ville visa någon-
ting som du hade gjort och så får du inget erkännande 
för det.

– Jo, så är det kanske, men han var ändå intresserad av 
ämnet men inte av att jag hade bidragit till det. Men då 
när jag var liten var det väldigt få personer i min omgiv-
ning som var intresserade av vad som hände på stjärn-
himlen. Det gjorde att jag ofta kände mig ganska ensam 
under en lång period ända tills dess jag fick börja läsa 

matte, fysik astronomi ordentligt och jag fick träffa andra 
som hade samma intressen som jag. Äntligen kunde jag 
också välja själv vad jag skulle göra.

PA: Men det är ju ändå så att bara för att man har in-
tresse för någonting när man växer upp och går i skolan 
är det kanske ändå inte så ofta som man sedan får tillfäl-
le att som vuxen ägna sig åt detta Man är intresserad av 
en sak men sen blir man någonting annat när man till ex-
empel börjar inse att man måste tjäna pengar.

– Ja, det var inte heller mitt krav att jag skulle bli ast-
ronom. Jag hade även perioder när jag tänkte i andra ba-
nor. Men om då någon hade sagt till mig att du skulle bli 
just astronom, då hade jag blivit väldigt glad över att få 
höra det. Det hade varit härligt om det skulle stämma. 
Men jag hade en period när jag ville bli cirkusartist! Men 
så blev det inte. Nu är det för sent.

PA: Jag skulle vilja återkomma lite till det där proble-
met med den sneda könsfördelningen bland de som job-
bar inom astronomin. Frankrike, där du kommer ifrån, 
utmärkte sig förr, tillsammans med några få andra län-
der, genom att ha ett förhållandevis stort antal kvinnor 
engagerade. Jag hade själv en samarbetspartner i många 
år, Agnès Acker i Strasbourg, och hon bekräftade detta, 
men hon var rädd för att antalet kvinnor inom astrono-
min drastiskt hade minskat under senare år, dvs. i din ge-
neration. Är det så?

– Vad roligt att du känner henne! Hon var den för-
sta professionella astronom jag träffade. Jag var tjugo 
år, alltså i slutet av 1980-talet, och hon organiserade en 
sommarskola någonstans utanför Strasbourg. Hon var 
alltid så entusiastisk. Men jag tror ändå att det finns en 
hel del kvinnor inom astronomin i Frankrike fortfa-
rande, jag tror att det rör sig om 30 procent och det är 
mycket mer än i Sverige. Det är på något sätt tragiskt att 
det finns så få kvinnor inom astronomin i Sverige. Men 
jag tror på förebilder. Jag hade kvinnor som lärare både i 
matematik och fysik, och så träffade jag ju som sagt Ag-
nès Acker. Jag hade faktiskt inte tänkt på att fysik skulle 
vara speciellt manligt innan jag kom till Sverige.

PA: Man kan ju då undra hur det kom sig att du ham-
nade här. Men det var alltså så att du träffade SEST-fol-
ket i Chile innan du hade någon relation till Sverige?

– Just det, jag hade sökt observationstid på SEST helt 
enkelt, det kunde alla från ESO-länderna göra. Jag ob-
serverade där två gånger om året under en tid och lärde 
känna personerna kring den anläggningen. Därför blev 
jag erbjuden jobb här på Onsala rymdobservatorium och 
det var 1994. Sedan blev det så att jag träffade min man 
här, och vi har stannat kvar här. Han, som heter John 
Black, är också astronom, från USA, och han var på be-
sök här under en månad 1994. Strax efter detta blev en 
professur ledig här och han uppmanades att söka och 
fick den sen. Och så har det blivit att vi har stannat här. 
Vi har också under tiden fått två barn födda 1997 och 
2001. Ursprungligen hade vi nog tänkt oss att flytta runt 
jorden och arbeta en tid på olika platser, men så har det 

inte blivit. Det är förstås nästan omöjligt att få två tjäns-
ter på samma plats. Nu har jag dessutom till slut blivit 
lektor vid Chalmers, så att min framtid förefaller tryg-
gare. Men man måste ständigt söka pengar hos Veten-
skapsrådet för sin egen verksamhet.

PA: Då verkar det vara klart att du och din familj 
kommer att stanna här under överskådlig tid. Då skulle 
jag vilja återvända ett slag till din forskning. Uppenbar-
ligen är det så att du i huvudsak varit en observerande 
radioastronom. Är det så fortfarande att du åker bort till 
fjärran radioteleskop och arbetar?

– Inte så mycket nu, faktiskt, säger Cathy. Jag har bli-
vit mer och mer intresserad av kosmologi och den teore-
tiska aspek-
ten av den. 
Jag jobbar 
nu med den 
som kallas 
mörk energi 
och under-
söker de ef-
fekter som 
den mör-
ka energin 
orsakar på 
galaxer och 
galaxhopar. Den mörka energin, som inte ska förväx-
las med det som kallas mörk materia, upptäcktes 1998, 
när man observerade supernovor som visade sig vara för 
svaga på grund av att debefann sig på för stort avstånd. 
Detta beror på att universums expansion har accelere-
rat istället för att bromsas. Orsaken till detta är det man 
kallar den mörka energin. Jag arbetar nu med att beräkna 
hur detta påverkar vårt synliga universum. Det visar sig 
att den mörka energin finns även här i vår närhet. Det är 
mycket spännande! Det är mycket fysik bakom detta ar-
bete, mycket vacker fysik. Men jag betraktar mig fortfa-
rande som observerande astronom. Arbetet baserar sig 
på observationer, även om mycket av dessa är hämtade 
från kataloger och alltså har utförts av andra. Och jag är 
mest intresserad av att försöka få reda på hur vårt uni-
versum är uppbyggt och fungerar, inte om det finns an-
dra universa och hur i så fall dom fungerar. Jag vill veta 
hur vi har det här.

– Det är verkligen spännande med den nya världsbil-
den som just nu växer fram, fortsätter Cathy, den som 
började ta form i och med att den mörka energin upp-
täcktes. Den är verkligen en revolution inom astrono-
min, man kan utan vidare jämföra den med upptäckten i 
slutet av 1920-talet av universums expansion.

Säger Cathy Horellou som fast rotad i den halländ-
ska bergrunden är beredd att lösa de mest ange-
lägna problemen i modern kosmologi. Efter denna 

intervju är man beredd att tro att hon är på god väg att 
lyckas.                                                                          ♦

Jag hade en 
period när jag 
ville bli cirkus-
artist. Men så 
blev det inte.”



av Björn Stenholm(text) 
och Göran Olofsson(bild) 

Man skulle inte kunna tro att Marie Rådbo, som är en av 
våra mest kända astronomer, hamnade på den astro-
nomiska banan av en slump. Men så är det, hon skulle 
från början ha blivit något helt annat. Att hon därut-
över blev författare är däremot fullständigt självklart.
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– astronom och författare

Den stora mässan Bok & Bibliotek, eller bara 
Bokmässan som vi säger, i Göteborg har blivit 
ett måste för alla i förlags- och bokbranschen. 

När jag är där en av de sista dagarna i september pas-
sar jag också på att göra en avstickare till Chalmers, den 
tekniska högskolan i Göteborg, och Göteborgs univer-
sitet för där finns Marie Rådbo någonstans på fysikin-
stitutionen. Hon har under senare år blivit en av våra 
mest kända astronomer, kanske den allra mest kända för 
folk i gemen. Hennes karriär är också lite speciell, och 
det ska vi förstås återkomma till. Och nu senast har hon 
blivit utsedd att hålla Nordenmarkföreläsningen i Uppsala i 
oktober. Idel ära!

Jag har känt Marie Rådbo i hela mitt astronomiskt 
verksamma liv, dvs. ca 30 år. Ja, känt är kanske en över-
drift, känt till är nog bättre att säga. Även om vi träf-
fats många gånger under dessa år så har vi väl egentli-
gen inte någon gång fått tillfälle att prata fritt och länge 
med varandra. Men nu ska vi göra det. Det finns näm-
ligen en sak som förenar oss båda: Vi har alltid ägnat 
oss åt populariseringen av astronomin (låt vara mesta-
dels på olika sätt) och vi har båda två ägnat oss åt att 
förmedla astronomiska kunskaper via ett planetarium. I 
Maries fall genom ett ”uppblåsbart” planetarium av ty-

pen Starlab, i mitt eget fall i det dåvarande Lunds plane-
tarium, som numera är nedlagt. Men jag ska låta Marie 
prata fritt och som brukligt undrar jag varifrån hon har 
fått sitt astronomiintresse.

– Många tror att jag var intresserad av astronomi re-
dan som barn, börjar Marie. Det är nog för att jag har 
varit så mycket ute bland barn och propagerat för ämnet 
som man tror det. Men så är det inte, även om det är ett 
vanligt intresse bland barn och ungdomar. Så jag är fak-
tiskt ett undantag där. Jag är uppväxt på landet i en li-
ten ort som heter Hylte, på gränsen mellan Halland och 
Småland. Man skulle då kunna tro att jag hade tittat på 
stjärnorna under hela min uppväxt. Så här i efterhand 
är det helt obegripligt att jag inte tittade på stjärnhim-
len då och fascinerades av den. Men det gjorde jag inte. 
Jag var inte intresserad. Det var ett misstag som gjorde 
att jag blev astronom. Mitt livs bästa misstag, brukar jag 
säga. Att jag blev astronom beror på att jag är matema-
tiker i botten. När jag var ung så älskade jag att räkna! 
Det var, vid sidan av många andra spännande saker, 
något av det roligaste jag visste. Jag hade svårt att för-
stå uppfattningen att flickor inte skulle gilla att räkna. 
Så jag gick vidare med matten, men vad skulle man nu 
räkna på? Jag insåg på gymnasiet att man räknar inom 

naturvetenskapen, speciellt i fysiken men även inom 
kemin. Fick man bra betyg i matte, så fick man auto-
matiskt bra betyg även i fysik och kemi. Och jag hade 
sedan många olika planer för mitt yrkesliv. Jag fortsat-
te med matten på universitetet, tre eller fyra betyg blev 
det, men jag misstänkte att man kan nog inte räkna sig 
igenom hela livet. (Nu i efterhand vet jag att det hade 
man mycket väl kunnat göra ...) Men jag bestämde mig 
för att läsa något annat och det blev fysik. Men, åter-
igen, jag läste inte fysik för fysikens egen skull utan för 
mattens roll i fysiken. Jag var fortfarande inte fascinerad 
av fysiken!

– Men på den tiden skulle man ha ett ämne till i sin 
examen. Och kemi ville jag inte läsa av en mängd oli-
ka skäl. Då gick det rykten om att i astronomi har man 
lätta tentamina, så det skulle vara enkelt att klara av. 
Och jag tänkte att lite stjärnbilder och så, det borde jag 
väl lätt fixa. Karlavagnen och sånt. På den vägen är det, 
som man säger.

Här skulle man uppenbarligen kunna sluta. Men 
så lätt ska väl ändå inte Marie Rådbo slippa un-
dan? Än så länge har vi inte fått någon förkla-

ring till varför hon sedermera blev författare och inte 

matematiker, ej heller varför hon blev känd astronom. 
Så jag låter henne fortsätta att berätta. Det är enkelt att 
vara intervjuare just nu, Marie pratar mycket och gärna. 
Det är helt klart att hon är van att prata inför publik, 
även om publiken just nu inskränker sig till mig och 
min bandspelare. Nu undrar jag förstås hur det kom 
sig att hon fastnade i astronomi, jag menar, någon gång 
måste det ha hänt något avgörande i hennes liv som fick 
stora konsekvenser, för henne själv och inte minst för 
astronomin. Jag låter Marie fortsätta:

– Så här gick det till när jag började studera astronomi. 
På den tiden behövde man ju inte anmäla sig ett halvår i 
förväg när man ville studera ett visst ämne. Därför kunde 
man spontant en dag komma på att jag vill nog läsa ast-
ronomi. Då gick man direkt till den första astronomifö-
reläsningen för att kolla läget. Det var just det jag gjorde. 
Då var det Curt Roslund som var föreläsare. Och när fö-
reläsningen var över sa han, att om någon ännu inte hade 
registrerat sig för kursen, så kunde hon eller han göra det 
genast. Och när jag tittade mig omkring då, så upptäckte 
jag att jag var den enda kvinnan där. Så han hade ju sett 
mig!  Ja, då insåg jag att då är det väl lika bra att anteck-
na sig. Jag är en väldigt plikttrogen person, så det fanns 
inget val.
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Marie Rådbo tar emot en klass med barn vid sitt Starlab-planetarium. Kupolen 
i bakgrunden innehåller stjärnprojektorn och framför den ses den tunnel som 

åskådarna kryper in genom. Bilden är från 1983.
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– Den första kursen jag läste var ”Sfärisk astronomi”, 
som handlar mycket om koordinatsystem, positioner 
på himlen, tidpunkten för soluppgången i Addis Abe-
ba osv. Detta var ju i början på 1970-talet. Jag kan inte 
påstå att det var särskilt roligt. Och tentorna var inte så 
lätta heller som ryktena hade antytt. Men hursomhelst, 
när jag läst färdigt mina kurser så blev jag faktiskt till-
frågad av Curt Roslund om jag ville stanna kvar inom 
astronomin. Han hade uppfattat mig som nytänkande 
och kreativ, enligt vad han sedan sagt. Curt hade själv 
varit här endast några år, han kom ju från Lund i slutet 
av 1960-talet till det som då kallades astronomiska avdel-
ningen. Den hörde till E-sektionen på Chalmers (E som 
i elektronfysik), dit Onsala rymdobservatorium (som då 
hette Råö) hörde, med Olof Rydbeck i spetsen. Så han 
var min högste chef när jag började här 1973. Sen omor-
ganiserades allt och vi, dvs. astronomiska avdelningen, 
kom att tillhöra fysikinstitutionen istället.

Men den ursprungliga astronomiska avdelningen 
kom faktiskt att innebära något nytt i den aka-
demiska världen. Universiteten började upp-

täcka att det fanns en värld utanför högskolemurarna som 
man kanske borde intressera sig för. Och på den astrono-
miska avdelningen i Göteborg, som då i början av 1970-
talet främst bestod av Curt Roslund och Marie Rådbo, 
var man inte senfärdig. Jag låter Marie fortsätta berätta:

– Från början var vår målsättning inte särskilt tydlig. 
Men snart insåg vi att vi borde gå ut med vår kunskap 
utanför den akademiska världen och visa upp astrono-
mins betydelse i en mängd samhälleliga verksamhets-
områden. Det kom att innebära att vårt kursutbud för-
ändrades och blev mer inriktat mot det moderna sam-
hället. I detta avseende kom Curt och jag att påverka 
varandra i, som jag tycker, en mycket lyckad riktning. 
Jag måste säga att vi hela tiden har haft ett väldigt gott 
samarbete. Detta har styrkts av Curt själv. 

– Denna nya inriktning som vi i Göteborg var först 
med gjorde att jag blev en av de allra första i Sverige 
som marknadsförde naturvetenskapen i världen utan-
för akademierna. Detta var inte alls någon självklarhet 
då, men tack vare stöd från universitetets ledning kunde 
vi starta det vi kallade orienteringskurser i astronomi, 
vilka vände sig till människor utan naturvetenskaplig 
bakgrund. De blev mycket lyckade och eftersökta, och 
gjorde att en mängd människor som dittills inte besökt 
något universitet, kom in i den världen. Den första kur-
sen av det här slaget vi gav var väl ”Den astronomiska 
världsbildens utveckling”. Sedan följde många andra, 
till exempel ”Liv i universum”. Detta var inte okontro-
versiellt! Kurserna var förstås till gagn för båda parter, 
även om sådant inte är lätt att mäta egentligen. Men 
sådana kurser finns nu vid alla högskolor med astrono-
miundervisning, så där har vi faktiskt varit pionjärer. 
T.o.m. BBC Open University blev intresserade av vårt 
arbete, och tillsammans med dem utarbetade vi en uni-

versitetskurs på video, och det lär ha varit den för-
sta i sitt slag i världen. Och tänk bara till exempel vil-
ken stark ställning astrobiologin har fått på senare år. 
Det var ju det som Liv i universum-kursen handlade 
om, men begreppet astrobiologi var inte så etablerat på 
1970-talet.

Det är utan tvekan så, att astronomin idag har ett 
mycket högre anseende bland fysikämnena (och 
på högskolan som helhet) än den hade när Ma-

rie Rådbo och jag började jobba inom ämnet för 30–40 
år sedan. Fler och fler söker sig också till ämnet idag, 
och ämnet tillhör i vissa avseenden den verkliga spets-
forskningen. Naturligvis är det svårt att härleda detta 
till några orienteringskurser i astronomi i Göteborg på 
1970-talet, men det borde utan tvekan vara så att Ma-
rie och hennes verksamhet, och andras på andra platser, 
har bidragit till detta stärkta anseende. Marie själv anser 
att de som bidragit till detta har verkligen anledning att 
vara stolta över det arbete som utförts och som kommer 
den gagn för den generation som nu kommer till uni-
versiteten och de tekniska högskolorna. Dessutom tycks 
det finnas ett övergripande intresse för astronomi ute 
i samhället idag som inte fanns förr. Och en intressant 
sak är att detta även gäller den kvinnliga delen av sam-
hället. Marie fortsätter:

– När jag kom i kontakt med astronomi första gång-
en då i början på 1970-talet var situationen helt annor-
lunda. Som jag nämnde förut var den första kursen jag 
läste ”Sfärisk astronomi”, och jag kan väl lugnt påstå att 
det var inte den kursens förtjänst att jag blev intresserad 
av astronomi. Om jag inte hade blivit tillfrågad om att 
jobba inom astronomin, då hade jag inte blivit astro-
nom. Det var inte kurserna som väckte mitt intresse. 
Det var först när jag börjat arbeta inom ämnet och sett 
vad som fanns bakom den sfäriska astronomin, om man 
kan säga så, som det blev intressant. Då visade det sig 
att astronomi var ett otroligt spännande ämne. Och jag 
började undra: Varför kommer inte detta fram på kur-
serna? Det var ju så Curt och jag började diskutera om 
att förändra dem. Alltså, vi har ett oerhört spännande 
ämne och studenterna i detta ämne börjar med att stu-
dera sfärisk astronomi ... Ofattbart, hur kunde man bara 
göra så? När vi nu har ett så roligt ämne att förvalta, 
varför var kurserna så sanslöst tråkiga? Det var denna 
viktiga frågeställning som ledde till att kursutbudet 
förändrades, först genom införandet av orienteringskur-
serna. Sedan ledde det också till att även det ”normala” 
kursutbudet förändrades i modern riktning. Och det 
belönades med att det kom fler studenter! Och jag för-
modar att det ur dagens perspektiv måste ses som 
nånting gott vi gjorde.

Nu visar det sig plötsligt att Marie Rådbo har un-
danhållit en viktig aspekt av sitt liv. Hon är inte 
bara astronomen som blev författare, hon har 

en yrkesutbildning till. Hon är utbildad gymnastiklä-
rare! Hon tänkte bli matematik- och gymnastiklärare, 
men det gick inte att kombinera på den tiden. Men det 
utreddes om det skulle bli möjligt. Och medan Marie 
läste matte blev utredningen klar och hon blev antag-
ligen den första läraren i Sverige som kombinerade ett 
övningsämne med ett läroämne. När hennes utbildning 
var klar, delvis på Gymnastiska centralinstitutet (GCI) 
i Stockholm, då fick Marie så småningom jobb i denna 
udda ämneskombination. Först jobbade hon ett år på 
heltid som gymnastik-
lärare, sedan behövdes 
det en vikarie i matte 
på halvtid och då blev 
hon erbjuden det. Ma-
rie berättar:

– Jag har ett roligt 
minne från mina första 
mattelektioner. Det var 
i en klass som jag tidi-
gare haft i gymnastik. 
När jag dök upp i kate-
dern på mattelektionen 
kunde eleverna inte 
fatta vad som hänt. 
Det var omöjligt för 
dem att förstå att jag 
kunde matte, jag som 
bara hade sprattlat med 
benen innan! Det tog 
några timmar att över-
tyga dem ... Sedan gick 
det bra. Men det är ett 
intressant exempel på 
vad som händer när 
man stoppar in folk i 
fack.

– Jag går gärna över gränser och detta var ett exem-
pel på det. De flesta människor har många sidor, men 
många verkar tyvärr vara rädda för att testa olika saker, 
rädda för att misslyckas, eller vill inte visa alla sina si-
dor. Men sån är inte jag och det har väl också karakteri-
serat min verksamhet på astronomiska avdelningen ock-
så när jag väl var etablerad här.

Det finns ytterligare en aspekt på Marie Rådbos 
mångskiftande verksamhet som måste beröras. 
Som jag nämnde inledningsvis i den här arti-

keln har både Marie och jag arbetat mycket med att de-
monstrera stjärnhimlen för allmänheten via ett plane-
tarium. Ett planetarium är ett mörkt rum med ett välvt 
tak, i vilket man med hjälp av en specialprojektor visar 
en konstgjord stjärnhimmel. På en konferens med pla-
netariefolk 1988 i Paris blev jag varse Maries fantastis-
ka pedagogiska talang, när hon iförd en silverglänsande 
”rymddräkt” studsar omkring på scenen och talar om 

hur det är att vistas på månen.  Ett oförglömligt minne!
– Rymddräkten ingick i min skolshow som jag hade 

utarbetat och använt mig av i skolorna. Men jag arbe-
tade ändå mest med planetariet, säger Marie. Jag skulle 
tro att jag har visat stjärnhimlen för hundratusen perso-
ner, då främst barn. Vi hade skaffat ett s.k. Starlab – det 
första i sitt slag i Skandinavien – ett planetarium som 
bestod av ett uppblåsbart tält med projektor i mitten. 
Man fick krypa in i det via en tunnel, och en skolklass 
fick plats. Detta blev en omedelbar succé, och efter en 

tidningsartikel blev 
vi fullkomligt ner-
ringda av intressera-
de skolklasser. Detta 
höll jag på med un-
der större delen av 
1980-talet. Sedan tog 
andra över och nu, 
efter ett samarbets-
projekt, har jag läm-
nat det i  Sydafrika!

Detta och 
mycket an-
nat har ka-

rakteriserat Maries 
verksamhet. Och 
flera böcker har det 
blivit, de första för 
barn och sedan även 
böcker för vuxna. 
Och priser förstås 
av de mest skilda 
slag. Och efter en 
hel del radio- och 
teveframträdanden 
har hon kommit att 

bli en känd astronom i detta land.
– Det är oerhört viktigt att ta tillvara barnens intres-

se för naturvetenskap så tidigt som möjligt, och det be-
tyder i praktiken de första skolåren. Sedan är det kört! 
Jag upptäckte att det inte fanns bra böcker i astronomi 
för barn. Så därför började jag skriva, men det tog emot 
i början, jag trodde inte jag kunde skriva. Nu har det bli-
vit en femtontal böcker av skilda slag!

Men ibland händer de mest otroliga saker. I vå-
ras blev nämligen Marie Rådbo utnämnd till 
hedersdoktor vid Chalmers!

– På hemmaplan alltså, tillägger hon med viss för-
tjusning.

Inte för att jag vet om någon ropade ”ÄNTLIGEN!” 
då (som brukar hända när nobelpriset i litteratur tillkän-
nages), men någon borde ha gjort det. Om någon har 
förtjänat en sån utmärkelse är det Marie Rådbo.           ♦



av Björn Stenholm 
(text och bild)

Det är få personer förunnat att se Halleys komet 
vid två skilda passager, men Greta Andersson i Hel-
singborg har gjort det. Under hennes långa levnad 
har hon inte bara studerat stjärnhimlen, univer-
sum har under tiden blivit oerhört mycket större!
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– amatörastronom

Det började med ett telefonsamtal till Tycho Brahe- 
sällskapets sekreterare någon gång i höstas (Tycho  
Brahe-sällskapet är Svenska astronomiska säll-

skapets sydsvenska systerorganisation). En dam vid 
namn Greta Andersson i Helsingborg ville veta om hon 
hade betalt årsavgiften ordentligt. Hon hade nämligen 
inte fått Populär Astronomi på ett bra tag – och därför 
hade hon inte heller kunnat lösa korsorden som vanligt. 
Det befanns vara fallet att årsavgiften inte var betald, 
och detta rättades snabbt till, och därmed kunde denna 
historia varit slut. Men under samtalets gång kom det 
fram att Greta ville skänka ett antal astronomiböcker till 
sällskapet. Hon hade nämligen på senare tid fått besvär 
med sina ögon och kunde inte längre läsa så bra. Bland 
dem fanns till exempel Wil Tirions Sky Atlas 2000.0, en 
bok för engagerade amatörobservatörer. I det samman-
hanget kom det också fram att hon hade uppnått den 
aktningsvärda åldern av 102 år! Det var uppenbart att 

detta var en person som hade åtskilligt att berätta från 
sitt långa liv. 

En intervju planerades därför och den kom till stånd 
under mellandagarna mellan jul och nyår. Då hade Greta 
Andersson i mellantiden hunnit fylla 103 år. Jag upp-
sökte hennes lägenhet i ett äldre hyreshus på Tågaborg 
i centrala Helsingborg. Hon öppnar själv, pigg som en 
nötkärna, och börjar genast prata medan hon lotsar in 
mig i vardagsrummet där en välklädd julgran pryder ena 
hörnet. Hon tar plats i favoritfåtöljen medan jag sjunker 
ner i soffan mittemot. Innan jag har fått igång bandspe-
laren har hon hunnit berätta att hon föddes i Trelleborg 
1902. Några år senare fick hon en lillasyster och snart 
därefter flyttade familjen till Helsingborg där hon sedan 
stannat. 

– Mitt astronomiintresse började redan i tonåren, 
säger Greta. Jag gick åtta år i den ansedda Ebba Lund-
bergs flickskola. Jag älskade den skolan över allt annat. 

Där var det ordning och reda. Jag slutade skolan som 
sjuttonåring 1920 och då började jag söka mig kunskap 
på annat håll, och det blev naturligtvis genom stadsbib-
lioteket. Där hittade jag romanen Urania, som var en 
romantisk historia, man var ju intresserad av romantik 
i den åldern, med astronomin som bakgrund. När jag 
hade läst den insåg jag att astronomin skulle komma att 
bli mitt stora intresse, och språk som dittills hade intres-
serat mig mest skulle komma på andra plats.

Det visar sig att Greta Andersson hade studerat tyska, 
engelska och franska i skolan, och senare i livet även 
studerat italienska och ryska på de korrespondensinstitut 
som fanns på den tiden. Franska är uppenbarligen favo-
ritspråket, ett stort antal böcker i bokhyllan vittnar om 
det.

– Av en tillfällighet fick jag reda på att det i Danmark 
fanns en astronomisk förening, fortsätter Greta. På post-
kontoret, som på den tiden hade en förteckning över alla 

Det var den franske astronomen och författaren Camille 
Flammarion (1842–1925), som skrev romanen Urania 1889, 
som gjorde att Greta Andersson blev astronomiintresserad.
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ansåg nog från tidningsledningens sida att jag hade väl 
alltid tid med sånt extraarbete. Arbetet som kassör var 
dessutom krävande och det fordrades att man var till-
städes för jämnan. Men jag har ju alltid läst mycket, och 
gör fortfarande, så det är klart att jag var nöjd med att 
få ersättning i form av böcker. Nu börjar tyvärr ögonen 
att bli allt sämre. Jag har glaukom sedan många år, vilket 
innebär att det nuförtiden kommer en person från kom-
munen två gånger om dagen och ger mig ögondroppar. 
Det är tråkigt att det blivit så, men det får man leva med.

Intervjuaren återkommer nu till astronomiintresset 
som på något sätt genomsyrar hela Greta Anderssons 
liv, och han undrar om hon någonsin funderade på en 

yrkesbana som astronom.
– Nej, det kan jag väl aldrig påstå att jag funderade 

i såna banor. Jag tyckte väl att jag fick tillräckligt av det 
på fritiden. Och man måste ju leva och därför ha sin 
inkomst, och det skulle säkert ha varit svårare som riktig 
astronom. Men jag kan berätta en sak i sammanhanget. 
Jag ägde en gång både en ordentlig fältkikare och ett 
mindre teleskop och dem använde jag flitigt under lång  
tid. Men när min syn hade försämrats insåg jag att jag  
skulle ha svårt att använda de grejorna mer, så då skänkte 
jag bort dom sakerna till en ung man i förhoppningen 
av att han skulle bli intresserad av astronomiämnet och 
så småningom bli astronom. Men det blev han aldrig! 
Nu när jag börjat se sämre får jag vara glad var gång jag 
ser månen. Men ibland har det slagit mig att jag kanske 
borde skaffa teleskop igen och börja om från början!

Men, säger nu intervjuaren, när du blev medlem av 
Tycho Brahe-sällskapet, om det var 1953 då den här 
gemensamma utflykten med danskar och svenskar ägde 
rum, då dominerades ju sällskapet av den kände astro-
nomiprofessorn i Lund, Knut Lundmark, som för övrigt 
var den som tog initiativet och startade sällskapet 1937. 
Träffade du någonsin denne man?

– Jovisst gjorde jag det. Han var en mycket speciell 
man med en mycket speciell utstrålning. Han var char-
merande, helt enkelt. Jag träffade honom i samband med 
solförmörkelsen 1954. Det var så att jag fick reda på, det 
var väl genom sällskapet, att det skulle ordnas en resa till 
Gränna för att titta på den totala solförmörkelsen där 
när den passerade över landet. Jag anmälde mig genast 
till den och vi blev ju en hel busslast som då skulle åka 
och titta på evenemanget. Jag tror det var så att vi åkte 
upp till Gränna dan före förmörkelsen och väl däruppe 
på kvällen höll Knut Lundmark ett föredrag om solför-
mörkelser. Han hade en enastående förmåga att rycka 

med sig publiken och damerna som satt där 
tillsammans med mig, dom flög upp efteråt 
och ropade ”Vi måste tacka honom! Vi måste 
tacka honom!”. De blev alldeles vilda … han 
hade sådan makalös utstrålning. Nåväl, följande 
dag skulle vi titta på förmörkelsen och vi tog 
oss upp på Grännaberget, där vi hade fri sikt 
åt väster, men då var det naturligtvis inte bra. 
Solen var i moln, det var helt mulet, och solen 
kom inte fram förrän skådespelet var över. 

Här får plötsligt intervjuaren tillfälle att 
berätta för Greta Andersson att han 
växte upp i Huskvarna, 30 km söder 

om Gränna, och befann sig alltså i förmör-
kelsezonen denna dag, utan att behöva resa 
någonstans, och upplevde i stort sett samma saker som 
Greta. Hon blev djupt tagen av detta sammanträffande. 
Men hon fortsätter:

– Men något såg vi i alla fall. När vi står däruppe på 
berget, lite besvikna förstås men 
ändå tagna av den högtidliga situa-
tionen, så är det någon som ropar 
”Titta ditåt!”. Då ser vi månskug-
gan som ett svart band vid hori-
sonten i väster komma farande mot 
oss med hög hastighet och strax 
var den över oss. Förundrade över 
detta stod vi blickstilla och efter 
en stund, förmörkelsen varade ju 
bara ett par minuter, så ser vi ett 
ljust band vid horisonten och strax 
så återkommer dagsljuset. Det var 
enastående att se. Jag minns särskilt 
under den korta förmörkelsen att 
jag såg en av de små båtarna som 
gick mellan Gränna och Visingsö 
tända sina lanternor när mörkret 
plötsligt föll. Vad beträffar Knut 
Lundmark så hade han inte varit synlig den dan. Vi fick 
sedan veta, att han hade lämnat oss och trakten för att gå 
upp i ett flygplan och däruppe ovan molnen följa mån-
skuggan under en del av dess färd över jordytan. Men då 
var det dags för oss att bege oss hemåt med vår buss.

Intervjuaren passar då på att säga att han en saroscy-
kel senare, den 30 juni 1973, upplevde en total solför-
mörkelse ute i Saharaöknen i Mauritanien under en resa 
som just Tycho Brahe-sällskapet ordnade. Greta medde-
lar glatt, överraskad över ytterligare ett sammanträffande:

– Då var jag också med! Det var fantastiskt, säger 
hon, ibland när folk undrar om jag varit i Afrika, berättar 
jag att jag varit i Mauritanien, en udda plats att komma 
till, och det hade jag ju inte gjort om det inte hade varit 

för solförmörkelsen då. Jag köpte 
förresten en tröja där då med 
texten ”Mauritanie 1973” och en 
bild på förmörkelsen. Den brukar 
jag ha på mig på sommaren på  
mitt lantställe när jag är ute och 
påtar i trädgården.

Ovanför frukostbordet i 
köket har Greta Anders-
son en bild ur tidningen 

Life från tiden för de bemannade 
månfärderna. Man står på månen 
och ser jorden stiga upp över hori-
sonten. Hon säger om denna bild: 
Det är det som är min morgonbön 
egentligen. Där ser du din plats, 
allt annat blir efter det och man 
ska inte förstora bagateller och 

sånt. Jag försöker låta bli det, för att jag menar att det 
finns större saker än jordiska problem.

När jag strax därpå lämnar Greta och pulsar ut i snö-
drivorna på gatan igen slås jag av det perspektiv på till-
varon som ett så långt liv måste ge. Hur mycket har inte 
människans syn på universum förändrats under dessa 
dryga 100 år? Och vad beträffar Greta Andersson själv 
verkar hon ha mycket mer att berätta än vad som fram-
kommit under denna korta intervju.                             ♦

tidningar man kunde prenumerera på, hittade jag på så 
sätt den tidning som utgavs av de danska astronomerna, 
och jag började prenumerera på den. Då visade det sig 
snart att som prenumerant på tidskriften så blev man 
också medlem i Astronomisk Selskab, som den danska 
föreningen hette (och heter än idag). Jag visste då inte 
om någon svensk förening och funderade heller inte så 
mycket på det, utan var nöjd med mitt engagemang i 
Danmark.

 – Jag deltog också i en del av de sammankomster 
som sällskapet ordnade. Det var vid en sådan utflykt 
som ordnades av det danska sällskapet tillsammans med 
en svensk förening, Tycho Brahe-sällskapet som det 
snart skulle visa sig alltså, som jag blev medveten om att 
det fanns en svensk astronomiförening. Efter utflykten, 
jag kommer faktiskt inte ihåg vart den gick (det var tro-
ligtvis utflykten till Ven den 17 maj 1953 som avses, red. 
anm.), samlades de svenska utflyktsdeltagarna på Lunds 
universitet.  Då var det en man där (senare identifierad 
som Per Åke Björklund som sedan skulle bli ordförande 
för Tycho Brahe-sällskapet under många år, red. anm.) 
som undrade om jag inte ville bli medlem i detta sällskap, 
och det ville jag naturligtvis, jag behövde ju inte lämna 
det danska sällskapet för det. På så sätt blev jag medlem 
i Tycho Brahe-sällskapet och det är jag än idag efter mer 
än femtio år.

– Men, för att återgå till 1920-talet, det blev ju snart 
klart att man måste börja förtjäna sina egna pengar, 
fortsätter Greta. Och då fick jag ett kontorsarbete, som 
jag egentligen inte ville ha, men det gav mig ändå en 
lön att leva på. Senare, jag tror det var 1930, kom jag till 
Helsingborgsposten, en tidning som nu är nedlagd (den 
gick så småningom upp i Helsingborgs Dagblad), men 
där fick jag vid sidan av vanligt kontorsarbete tillfälle 
att skriva och begagna mig av mina språkkunskaper. 
Jag skrev bland annat bokrecensioner, vilket var mycket 
trevligt. Så småningom blev jag huvudkassör på Helsing-
borgs Dagblad (ekonomichef  skulle det väl heta idag, 
misstänker intervjuaren). Men likväl utnyttjade de mig 
som reporter när det dök upp uppdrag som de ansåg 
skulle passa mig. Jag blev kolossalt uppskattad för detta 
och recenserade filmer och gick på mannekänguppvis-
ningar och sånt. Jag fick också i det sammanhanget en 
mängd böcker, särskilt vid jultid då det kom massor av 
recensionsexemplar som skulle recenseras till jul. Jag kan 
inte erinra mig att jag fick någon särskild betalning för 
mitt skrivande, utan jag fick istället ersättning i form av 
böcker för det jag skrev. Jag var ju dessutom ensamstå-
ende, jag gifte mig aldrig och skaffade familj, så att man 
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Solförmörkelsen den 30 juni 1954 sedd från Huskvarna. Greta Andersson befann 
sig 30 km norröver, i Gränna, och borde ha haft samma utsikt. Det ljusa bandet i 
väster som snabbt blev bredare, markerar förmörkelsens slut.

En fullfjädrad Knut Lundmark strax före uppstig-
ningen ovan molnen från Hallands flygflottilj F 
14 i Halmstad. Planet är ett bombplan av typ B 3.
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av Björn Stenholm 
(text och bild)

Kim Nilsson, forskarstuderande vid Köpenhamns universitet,  
deltar i en forskargrupp som undersöker galaxer med stor 
rödförskjutning, dvs. sådana som ligger mycket långt bort 
från oss. Nu har hon och hennes kolleger funnit ett moln av 
vätgas, som sannolikt kommer att utveckla sig till en eller 
flera galaxer, en blobb i rymden.
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Även i dagspressen förekommer ibland nyhetsnoti
ser med astronomiskt innehåll, vanligen grundade 
på pressreleaser från något universitet eller någon 

organisation i USA, och vars innehåll presenteras mer eller 
mindre begripligt för svenska läsare. I somras vandrade 
dock en nyhet runt som hade svensk anknytning: Den 
unga (hon har just fyllt 25) svenska forskarstuderanden 
Kim Nilsson hade tillsammans med ett internationellt 
forskarlag gjort en upptäckt långt bort i den mycket 
avlägsna rymden. Vi på Populär Astronomi beslöt därför att 
ta oss en närmare titt på denna kvinna och hennes upp
täckt. Hon råkade då av en slump befinna sig på semester 
i föräldrahemmet i Staffanstorp, en ort utanför Lund, och 
hon inbjöds därför genast till Astronomihuset i Lund för 
en intervju. Och vi frågar som vanligt om bakgrunden till 
hennes astronomiintresse.

Kim hittar 
en blobb

– Jag brukar berätta för folk att jag som trettonåring  
eller så hade svårt för att sova en natt och började 
fundera på varför stjärnorna blinkade när jag tittade ut 
genom fönstret. Det ville jag sedan ta reda på och jag 
gick till biblioteket och lånade en bok, jag kommer nu 
inte ihåg vilken bok det var, som jag sedan läste från 
pärm till pärm och sedan var jag fast. Så enkelt var 
det. Jag lärde mig genast att solen var en stjärna och 
jag minns att jag berättade detta för kompisar. Visste 
ni det? Näääää, svarade dom. Särskilt minns jag att det 
stod i boken att om Jupiter varit lite tyngre hade den 
också varit en stjärna. Det fascinerade mig oerhört. 
Mitt yrvakna intresse gjorde sedan att jag blev medlem 
i de båda astronomiföreningar som fanns här i trakten, 
MARS (Malmö astronomi och rymdfartssällskap) och 
Tycho Brahesällskapet. Det gjorde inte bara att man 
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kom i kontakt med andra som var intresserade av stjärn
himlen, utan också att man fick tillfälle att lyssna till 
framstående föredragshållare i ämnet.

När jag kom upp i nionde klass i grundskolan blev det 
så småningom dags för prao (praktisk arbetslivsoriente
ring, red. anm.). Då tyckte jag att det allra roligaste skulle 
naturligtvis vara att få komma till astronomiinstitutionen 
vid universitetet. Jag hade då tur för att det var året för 
Tycho Brahes 450-årsdag, alltså 1996, vilket firades i 
Landskrona bland annat med en serie astronomiska för
läsningar av institutionsfolk, bland dem Arne Ardeberg 
som var institutionschef  i Lund då. Jag tog mod till mig 
och gick fram till honom och frågade om det var möjligt 
för mig att få göra min prao på institutionen. Han var 
tveksam till detta, i princip tog man inte emot grundsko
leelever utan möjligen specialintresserade gymnasister, 

men han skulle tänka på saken och återkomma. Det 
gjorde han en vecka senare och han sa då att jag var väl
kommen. Så två veckor i nionde klass fick jag vara där. 
Mest gick det ut på att jag fick vara med och titta på vad 
som hände på olika ställen och träffa en mängd personer 
som gav mig inblick i arbetet. Det hela avslutades med 
att jag fick skriva en liten uppsats om stjärnbildning. 
Men jag kommer särskilt ihåg när jag kom till institutio
nen första dagen och jag klev in på Ardebergs vackra 
kontor, det var ju på det gamla stället innan institutionen 
hade flyttat hit till det nya Astronomihuset. Vi satte oss 
ner och pratade lite och sen sa han medan han tittade 
på mig: ”Jo, du Kim, nu litar vi på att du fortsätter med 
det här.” Då var man ju fast, då visste man att det var 
astronom man skulle bli. Men den korta tiden som jag 
var där då styrkte mig ändå bara i min uppfattning om 
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att astronomi var kul. Det skulle man mycket väl kunna 
ägna sig åt.

Sedan läste jag naturvetenskap i gymnasiet på Kate
dralskolan i Lund och jag var helt inriktad på astronomi 
och läste så mycket som möjligt vid sidan av det vanliga 
skolarbetet. I den vevan blev jag även ordförande för 
MARS, det var i samband med solförmörkelsen 1999 
som var partiell här i Sverige. Att just jag blev ordfö
rande berodde nog mest på att man inte kunde hitta 
någon annan. Sorgligt nog gick den föreningen i graven 
några år senare. Trots stort intresse för sådana händelser 
som denna solförmörkelse, ja vi hade ju föreläsningar 
och observationskvällar också, sjönk medlemsantalet 
drastiskt. Vi fick helt enkelt inga nya medlemmar. MARS 
hade ju särskilt varit en förening för astronomiintres
serade ungdomar, 
och ungdomars 
intressen kan  
förändras med  
rätt kort varsel. 
Föreningen las ner 
och dess verksam
het och tillgångar 
gick upp i Tycho 
Brahesällskapet,  
som nu står ensamt  
för driften av det 
tidigare gemen
samma observato
riet i Oxie. 

Pa: Hade ni 
under din ordfö
randetid i MARS 
något eller några 
speciella observa
tionsprojekt som 
ni genomförde 
vid observatoriet i 
Oxie?

– När jag nu ser tillbaka på den tiden tycker jag ändå 
att vi hade mångsidig verksamhet i MARS. Vi hade 
öppet för allmänheten varje måndagskväll. Och vi hade 
ju särskilda träffar vid speciella begivenheter, t.ex. vid 
meteorsvärmen Leonidernas återkomst som skulle vara 
särskilt kraftig ett av de där åren. Det var också vid den 
tiden som man drog igång verksamheten med det fjärr
styrda teleskopet, det som skulle göra det möjligt för 
exempelvis skolklasser från hela Sverige att observera via 
nätet. Det var en stor grej.

Nåja, efter studenten år 2000, jag fick förresten ett 
astronomipris vid Katedralskolan, började jag läsa mate
matisknaturvetenskapliga programmet vid Lunds uni
versitet med inriktning på fysik. Så småningom hamnade 
jag här på institutionen igen och läste ett antal kurser här 
under senare delen av de fyra åren som slutade med att 
jag skrev en magisteruppsats, vilken för övrigt skrevs i 

samarbete med Köpenhamns universitet.
Pa: Varför skedde detta med Köpenhamn när du 

redan befann dig i Lund?
– När jag höll på med astronomikurserna så kände 

jag att jag var tvungen att börja specialisera mig och då 
kände jag en dragning åt det mycket avlägsna universum, 
fjärran galaxer och kosmologi alltså. Och i Lund fanns 
det egentligen ingen person eller grupp av forskare som 
ägnade sig åt denna del av astronomin. Då började jag 
snegla lite åt Stockholm, Göteborg och Uppsala natur
ligtvis. Men så var det någon som sa Köpenhamn, det 
ligger ju mycket närmare, och då gick jag in på deras 
hemsida och där fanns dessa inriktningar. Jag kontak
tade dom och fick träffa några personer där, Kristian 
Pedersen och Johan Fynbo. Det var på sommaren 2003. 

Senare under hösten, medan jag forfarande var kvar 
i Lund, diskuterade vi möjliga projekt som jag skulle 
kunna ägna mig åt. När det sedan var dags att skriva 
magisteruppsatsen på vårterminen 2004 satte jag igång 
med ett projekt därifrån helt enkelt, men det utfördes 
här i Lund.

Efter min magisterexamen så såg jag mig om efter en 
doktorandtjänst någonstans, och då fick jag till slut ett 
stipendium för ett års studier från något som heter IDA, 
Instrument Centre for Danish Astrophysics, i Köpenhamn. 
Dom sa att du får detta om du kan finna två år till någon 
annanstans. Doktorandstudierna omfattar tre år i Dan
mark. Då skulle ju ett tvåårsstipendium på ESO (Euro-
pean Southern Observatory) i Garching utanför München, 
där deras vetenskapliga centrum ligger, passa utmärkt. 
Så jag sökte och fick ett sådant. Och där är jag alltså nu, 
utlånad från Köpenhamns universitet och deras Dark 

Kim Nilsson talar för ämnet astronomi och föreningen MARS på ett bibliotek i Malmö år 2000.
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”det vi ser ligger vid 
en tid av endast två 
miljarder år efter 
stora smällen.

Cosmology Centre, som min grupp numera kallas. Min vis
telse vid ESO tar slut nu vid kommande årsskifte och då 
kommer jag tillbaka till Köpenhamn och avslutar mina 
forskarstudier där. Planen är att jag ska bli klar med min 
examen i september nästa år.

Pa: Kan du berätta något om vad du nu gör på ESO?
– Mitt 

forsknings
arbete i 
Garching är 
i princip en 
fortsättning 
av det som 
jag redan 
började med 
i min magis
teruppsats. 
Det innebär 
att man foto
graferar him
melsområden 
genom ett filter som släpper igenom endast ett mycket 
smalt och väldefinierat våglängdsområde. I vårt fall tittar 
vi på den s.k. Lymanalfalinjen, det kanske kräver en 
utförligare förklaring?

Pa: Ja, nu kommer din pedagogiska talang att visa sig!
– Nå, som många vet är det dominerande grundäm

net i universum väte, som mestadels befinner sig i gas
form. Denna vätgas kan sända ut strålning i olika våg
längder, vanligtvis i bestämda våglängder, s.k. spektral
linjer. Många sådana linjer finns i det synliga ljuset och 
kan alltså observeras enkelt. Till exempel så är många 
gasnebulosor rödfärgade just därför att de sänder ut ljus 
i en kraftig spektrallinje i det röda området av det syn
liga ljuset. Men det finns andra sådana linjer, vätets mest 
fundamentala spektrallinje kallas Lymanalfa, och den 
ligger ute i det ultravioletta området, som alltså inte kan 
ses med våra ögon, och detta ljus, som har våglängden 
121,6 nanometer, tränger heller inte ned genom jordens 
atmosfär. Men som också många vet förekommer ett 
fenomen i universum som kallas rödförskjutning, vilket 
innebär att ju längre bort en ljuskälla befinner sig, desto 
mer blir spektrallinjernas våglängder förskjutna mot det 
röda hållet. Det innebär att om rödförskjutningen blir 
tillräckligt stor kan denna Lymanalfalinje hamna i det 
synliga området, eller åtminstone i ett område där den 
kan påvisas med något instrument. Det är så det går till!

De observationer som ligger till grund för mina under
sökningar är gjorda med Very Large Telescope på Paranal
observatoriet i Chile, som är ett av de observatorier som 
ESO förfogar över på södra halvklotet. Det är mina hand
ledare, Johan Fynbo och Palle Møller, som har gjort dem 
i samma område på himlen som projektet GOODS (som 
presenterades i förra numret av Populär Astronomi) under
söker. Själva hade de inte tid att göra denna undersökning, 
så de överlämnade materialet med varm hand åt mig!

Det filter som vi använde släppte igenom ljus någon
stans mitt i det synliga spektrumets område (505,5 nm), 
och för Lymanalfalinjen motsvarade det då en rödför
skjutning kring 3,15 vilket då motsvarar ett avstånd från 
oss på 11,6 miljarder ljusår, vilket i sin tur innebär att 
det vi ser ligger vid en tid av endast två miljarder år efter 

stora smällen. 
Pa:  Hur 

vet du att det 
är Lyman
alfalinjen 
du ser? Det 
skulle ju 
kunna vara 
en helt annan 
linje i kombi
nation med 
en helt annan 
rödförskjut
ning.

– Ja, det 
skulle det förstås kunna vara, men det finns metoder 
som kan användas för att övertyga sig om att det är rätt, 
så i det här fallet är det inget problem. Men i alla fall så 
hittade vi en blobb (eng. blob betyder ’fläck’ eller ’plump’) 
som föreföll intressant och det var denna upptäckt som 
massmedia tog fasta på.

Vad det handlar om är antagligen ett väldigt vätgas
moln som är större än galaxen Vintergatan, närmare 
bestämt ett par hundra tusen ljusår tvärsöver eller så. 
Men det kan inte bara vara ett vätgasmoln. Det måste 
också finnas en mekanism som får molnet att lysa. Vi 
studerade olika alternativ och vi har kommit fram till 
att det vi har hittat är en galax som håller på att bildas 
genom att vätgas faller in mot en samling mörk materia 
av något slag. Denna mekanism har tidigare förutsagts 
i teorin, men detta är första gången som den påvisas i 
praktiken. Det är det som är det sensationella! Dessutom 
ger det ju också bränsle i debatten om den mörka mate
rians natur och existens.

Från blinkande stjärnor till avlägsna blobbar skulle 
man alltså kunna karakterisera Kim Nilssons astro
nomiska karriär hittills. Med tanke på hennes ringa 

ålder är det knappast slut med detta. Vi kommer troligen 
att höra mer från henne i framtiden från hennes utsikts
plats långt därute i det avlägsna universum. Men ändå en 
liten fråga till som propsar på ett svar:

Pa: Du berättade förut i början av intervjun att ditt 
astronomiintresse började i och med att du undrade 
varför stjärnorna blinkade, och du lånade en bok på 
biblioteket för att få reda på det. Stod det i boken varför 
stjärnorna blinkade?

– Nä!                                                                        ♦
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Vinterns PrOFiL: AnjA Andersen

”Av stoft är du 
 kommen… text och bild: Björn stenholm

s
nabbt och lätt tar man sig numera från Skåne till 
Köpenhamn med tåget. När jag kommer upp på 
gatan från stationen Nørreport slår försommar-
värmen (ja, det var faktiskt redan i juni som denna 
intervju gjordes) emot mig. Jag byter till buss 

och strax stannar den utanför Niels Bohr-institutet där 
jag ska träffa Anja C. Andersen (C står för Cetti). Niels 
Bohr-institutet ligger i en byggnad som förr tillhörde 
Rigshospitalet, Köpenhamns stora sjukhus, vars nya stora 
byggnader ligger strax intill. Institutet härbärgerar bland 
annat Dark Cosmology Centre (eller bara DARK), som 
är en av de nya centrumbildningar som startats av det 
danska vetenskapsrådet och som tillhör Köpenhamns 
universitet. 

DARK kom igång den 1 september 2005 och har något 
dussin anställda, varav Anja Andersen är en. Därtill kom-
mer ett antal studenter. Forskningsinriktningen är uni-
versums mörka sida: det dystra faktum att av universums 
totala energiinnehåll är 95 % mörk materia eller mörk 
energi. Och vad detta egentligen är vet man praktiskt taget 
ingenting om. Det finns alltså saker att ta itu med!

Jag hittar så småningom mitt intervjuoffer och vi slår 
oss ned vid hennes belamrade skrivbord.

Fyrtio miljoner på ett bräde…

– Låt mig först berätta hur DARK kom till, säger Anja 
Andersen. Det var ju inte så att det plötsligt regnade pengar 
över oss. Det började egentligen när jag var vid Nordita (ett 
annat forskningsinstitut, som då låg i Köpenhamn, men 
som nu finns i Stockholm). Där träffade jag Jens Hjorth, och 
vi började prata oss samman om vad vi skulle kunna göra. 
Samtidigt blev det möjligt att söka pengar från en dansk 
forskningsfond, sådana tillfällen kommer inte så ofta. 

– Vi satte oss ned tillsammans med ytterligare tre perso-
ner, Kristian Pedersen, Johan Fynbo och Jesper Sollerman, 
och funderade igenom vad vi verkligen ville göra. Vilka är 
nu de viktiga frågor som vi vill vara med om att lösa inom 
astronomin? Vi började med att skriva samman ett letter 
of intent (”avsiktsförklaring”). I brevet beskrev vi hur vi 
ville undersöka det mörka universum.  Fonden mottog 300 
ansökningar varav 25 skulle väljas ut för att ges tillfälle att 
gå vidare i urvalsprocessen.  Vi lyckades få lov att skicka in 
en fullständig ansökan och beskriva hur centrets primära 
fokus skulle vara att utföra grundforskning vid kunskapens 
framkant. Den ledande personligheten bland oss är Jens 
Hjorth, och han var bara 38 år då vi fick 40 miljoner kro-

… stoft skall du åter varda.” den gamla svenska jordfästningsritualen, lätt omskriven, är även användbar i rymden. 

Hela solsystemet har uppkommit ur stoft- och gasmoln. en som studerar detta är Anja C. Andersen i Köpenhamn, 

en klart lysande stjärna på danmarks stjärnhimmel. Fortfarande ung har hon hunnit med massor, forskning vid 

dArK Cosmology Centre, radio- och tv-framträdanden, föredrag och artiklar i mängd. dessutom är hon en stridbar 

kvinna som tydligt har tagit ställning för kvinnors självklara medverkan inom den naturvetenskapliga forskningen.
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Vinterns PrOFiL: AnjA Andersen

nor (ca 50 miljoner svenska kronor), det var ju helt fantas-
tiskt, för att verka i en femårsperiod. Där är vi nu. Under 
tiden har fler kommit till och centret består av drygt 25 
personer, inklusive våra studenter. Det er ganska unikt att 
ha fått denna möjlighet att kunna utföra den forskning 
som vi tycker är spännande.           

Hur det egentligen började för Anja

Men som vanligt ställer vi frågan hur just Anja Andersen 
kom att ägna sig åt astronomi. Hon berättar att hon föddes i 
Köpenhamn i mitten av1960-talet, och när hon gick i sjunde 
klass blev hon plötsligt intresserad av astronomi. Hur kan 
sådant hända? Jo, det gick till så att hennes fysik- och kemi-
lärare i grundskolan begärde tjänstledighet, och som vikarie 
anlände en ung person som visade sig vara astronom, 
Uffe Gråe Jørgensen hette han. Och han pratade mycket 
astronomi så fort han fick tillfälle och tog även ut eleverna 
på kvällarna och visade stjärnhimlen. Det gjorde han så 
inlevelsefullt att Anja Andersen strax bestämde sig för att bli 
astronom. Hon berättade detta för föräldrarna, som till hen-
nes stora glädje genast var med på noterna. Sedan fick hon 
på födelsedagar och till jul presenter i form av astronomi-
böcker och annat. Då hände dessutom det att hennes pappa, 
som jobbade inom dåvarande L M Ericsson, fick arbete i 

Saudiarabien och familjen flyttade dit för en tvåårsperiod. 
Inför denna utlandsvistelse fick Anja ett teleskop av föräld-
rarna ...  Ett slags muta för att följa med. I Saudiarabien finns 
det gott om saker som kvinnor inte får göra, men att sitta 
ute på kvällarna med teleskopet och betrakta stjärnhimlen, 
det fick man. Och det gjorde Anja. Det var också för det 
mesta stjärnklart, även om diset ned mot horisonten tilltog. 
Men i och nära zenit gick det bra att observera.

Efter Saudiarabien fick pappan jobb i Stockholm och 
Anja hamnade på Norra Real på en internationell gym-
nasielinje. Det var 1981. Där gick hon ett år och sedan 
återvände familjen till Köpenhamn och där gick hon de 
två sista åren i gymnasiet.

– Gymnasiet var hemskt tråkigt, säger hon. Fysiken 
handlade om sånt som man höll på med för 400 år sedan. 
Och jag var ensam tjej i min klass, jag kallades av läraren 
med förnamn, killarna med efternamn. Och dessutom sa 
han att jag inte var smart nog för fysikstudier. Antagligen 
var det välment, han ville väl inte att jag skulle ödsla tid på 
något som jag ändå inte skulle klara av…

Tvillingar anländer plötsligt

Efter gymnasiet blev det Köpenhamns universitet och där 
blev Anja först 1995 klar med sin grundläggande universi-

tetsexamen i astronomi. Orsaken till denna ”fördröjning” 
var att hon i slutet av 1980-talet hade träffat mannen i sitt 
liv. Denna händelse gav strax upphov till tvillingar (så 
kan det gå!). Oplanerat, hon skulle ju först göra klar sin 
utbildning och sedan skaffa barn ... Men så blev det inte 
och Anja var borta från den vetenskapliga verksamheten 
under några år. Tvillingarna, två flickor, Cecilie och Julie, 
befinner sig nu i mitten av tonåren.

Men tiden vid universitetet blev mycket trevligare än 
gymnasietiden. Där träffade man andra studenter, av 
båda könen, som hade samma intresse som hon. Efter 
universitetsexamen undervisade Anja på en lärarhögskola 
i Köpenhamn ett år. Därefter blev hon 1996 antagen till 
forskarutbildning i astronomi vid Niels Bohr-institutet. 
Under några månader vistades hon vid Friedrich Schiller-
universitetet i Jena i Tyskland (familjen var med), i övrigt 
i Köpenhamn och hon blev klar med sin doktorsexamen i 
astronomi 1999. Snabbt marscherat!

Snart var det dags för ett barn till, en pojke, Jakob, som 
föddes år 2000. Föräldraledigheten denna gång blev kort, 
Anja fick en så kallad postdoc (tjänst efter doktorsexamen, 
ofta på annan ort än utbildningsorten) i Uppsala och hela 
familjen drog dit. Maken, som hade jobb på Naturvårdsverket 
i Danmark, lyckades få en utbytestjänst på svenska Natur-
vårdsverket i Stockholm, så familjens utkomst var tryggad.

I Uppsala jobbade hon bland annat tillsammans med Su-
sanne Höfner under ca ett års tid och knöt nya kontakter. I 
tre år därefter, när familjen återkommit till Köpenhamn, var 
hon vid Nordita (det nordiska institutet för teoretisk astro-
fysik) och där skrevs ansökan till att starta Dark Cosmology 
Center som redan nämnts, och där hon nu är biträdande 
professor. Det var karriären i korthet så här långt.

Forskningsverksamheten

När man vet att Anja Andersen nu arbetar vid ett centrum 
för kosmologi, gissar man kanske att hon sysslar med 
universums uppkomst och liknande saker, de som vi van-
ligtvis tänker på som de stora kosmologiska frågorna. Men 
Anjas ämnesområde är kort och gott stoft. Stoft mellan 
planeterna, stoft mellan stjärnorna, stoft mellan galaxerna. 
Men vad har detta med kosmologi att göra?

– Man kan nog säga att stoftets roll i universum är alltför 
litet uppmärksammad än så länge, säger Anja. Det är ju hel-

ler inte så länge sedan stoft i universums alla delar upptäck-
tes. Stjärnorna däremot, dem har vi känt till sedan urminnes 
tider. Vi vet nu att stoftet har oerhörd betydelse för upp-
komsten av planetsystem, men vi vet ännu inte riktigt på 
vilket sätt. Här finns massor att göra. Dessutom producerar 
de åldrande stjärnorna stora mängder stoft som ingår exem-
pelvis i planetariska nebulosor. Det kan myckel väl vara så 
att stoftet har sitt eget kretslopp i universum.

På följande sidor beskriver Anja själv en del av den 
forskning som hon har ägnat sig åt.

Popularisator och pristagare

När detta skrivs på hösten 2007 har Anja just kommit ut 
med sin första bok: Stjärnstoft och galaxer – himlen sedd 
från jorden blir det på svenska. Även om detta är hennes 
debut som författare av böcker har hon redan en lång me-
ritlista bakom sig som flitig popularisator. Hon blir regel-
bundet intervjuad i radio och tv (boken utkom för övrigt 
på Danmarks Radios förlag), skriver populärvetenskapliga 
artiklar i tidningar och tidskrifter och håller föredrag på 
skolor och bibliotek. Förutom att denna verksamhet har 
resulterat i att läsare och åhörare har fått veta mer om värl-
den, har den dessutom gett Anja Andersen själv en lång 
rad priser. Se bara:
1997: Årets författare 1997 (Astronomisk Selskab).
1999: Tv-programmet Kosmos vann Prix Magazine vid en 
internationell vetenskaps-tv-festival i Paris.
2000: Allan Mackintosh-priset för publik verksamhet.
2004: Danmarks Forskningskommunikationspris.
2005: Descartespriset för vetenskapskommunikation.
2006: Utsetts till ”enastående ung person” av Junior Cham-
ber International Danmark.
2006: Kirstine Meyers pris för framstående forskning.
2006: Rosenkjærpriset för framstående publik verksamhet.

Anja och jämställdheten

Det kan hända att de lärare som Anja hade i skolan, och 
som på sina speciella sätt avrådde henne från att bli natur-
vetare, har bidragit till att hon har intresserat sig för den 
sneda könsfördelningen bland naturvetare på universitetet 
och följaktligen i hela vuxenlivet. Hon har hållit en mängd 
föredrag och skrivit många debattartiklar i detta ämne. 
Vad sägs till exempel om titlar som Har naturvetenskap 
någon nytta av kvinnor?, Skev könsfördelning går inte över 
av sig själv, De kvinnliga forskarnas mystiska försvinnande 
och Är tjurar aggressiva? Det är självklart att hon anser 
att kvinnor är en resurs i naturvetenskapen, lika god som 
männen, men liksom i Sverige halkar kvinnornas andel 
efter, även om det långsamt blir bättre på båda håll. Men 
kvinnor på likartade tjänster har ca 10 % lägre lön än män-
nen i Danmark, och problematiken är densamma i Sverige. 
Anja jobbar på att det ska bli ändring på detta.

Anja Andersen har varit aktiv inom forskningen i 
knappa 15 år. Hon kommer förvisso att jobba vidare med 
forskning, med popularisering, med jämställdheten i 
minst 25 år till. Om detta kan man bara utbrista:

– Huka er gubbar! 

Anjas bok om stjärnstoft och 
galaxer kom ut hösten 2007 .
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Vårens PrOFIL: anna lipniacka
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Politik och 
partiklar

Text och foto: robert Cumming

Från kommunismens polen till dagens Skandinavien, från 1980-talets cERn till dagens lHc.  anna lipniacka söker avslöja 

universums hemligheter med hjälp av dess minsta beståndsdelar. Men politiken har en tendens att komma i vägen ibland.

a
nna Lipniacka vill bli fotograferad framför namn-
skylten till Helga Engs hus.

– Hon var den första kvinnliga studenten vid 
universitetet i Oslo, säger hon.

Vi träffas under en nordisk kosmologikonferens 
på universitetet i Oslo. Vädret är urdåligt men jag tänker 
att regnet som faller stadigt under hela vårt besök i den 
norska huvudstaden kan vara en symbol för de kosmiska 
partiklarna som ständigt regnar ner över och igenom oss. 
De är liksom länken mellan astronomin och Annas gren 
av vetenskapen, partikelfysiken. Bilderna blir mot ljuset 
och regnet, men som Anna Lipniacka berättar är politiken 
något som man inte kommer bort ifrån.

2008 är ett stort år för partikelfysiken, nu när den 
europeiska kärnforskningsanläggningen CERN äntligen 
får igång sin LHC, Large Hadron Collider.  Under jorden 
utanför Genève i Schweiz kommer stora elektromagne-
ter att accelerera mängder av atomernas beståndsdelar, 
protoner och antiprotoner, till hutlösa energier, som liknar 
förhållandena i det tidiga universum. Där partiklarna möts 
hoppas man att äntligen kunna skönja tecken på ännu bara 
förutspådda partiklar, som kan förklara hur materian i 
universum blev som den är. Anna är en av deltagarna i At-
las-experimentet på LHC, och står därför på randen till fy-
sikens nästa stora landvinningar. Det är inte första gången. 
Hennes forskarkarriär, som tagit henne från barndomens 
Polen till Norge via Schweiz, USA, Frankrike och Sverige, 
har nuddat vid vetenskap i Nobelklass förut.

Fysik och frihet i Polen

PA: Var du en sådan som bestämde sig redan som treår-
ing att bli partikelfysiker?

– Mja nej, men jag bestämde mig ganska tidigt, när jag 
gick i grundskolan, att hålla på med fysik.

PA: Vad var det som attraherade dig?

– Det fanns många saker, både på en personlig och intel- 
lektuell och på en större, politisk nivå. Jag var alltså född 
i Polen, jag gick i skolan i ett kommunistiskt system, där 
man kunde tala sanning om den inte hade någon politisk 
innebörd. Så fysiken var ett av de få områden där den po-
litiska miljön inte kunde inkräkta speciellt mycket. Jag var 
alltid intresserad av fysik och matematik i grundskolan, 
och det var faktiskt saker som jag gillade att hålla på med. 
Jag gillade inte att skriva uppsatser. Jag gillar saker som 
kan göras i mitt huvud och som inte behöver skrivas ner. 
När jag sedan gick i gymnasiet och på universitetet gick 
det upp för mig att det fanns även den här politiska dimen-
sionen, att jag kan gå till ett ställe, i det här fallet institutio-
nen för fysik vid universitetet i Warszawa, och kunde göra 
det jag tyckte var intressant, där jag kunde ha en karriär som 
en vanlig människa, utan att alls bli inblandad i det politiska 
systemet. Institutionen var en oas, en enklav av fritänkande 
människor i ett system som satte upp vissa gränser. 

PA: Tror du att du hade gjort något helt annat om du 
hade växt upp i Norge eller Sverige?

– Det är svårt att säga, eftersom å ena sidan så fanns ju 
mitt personliga intresse, å andra sidan ville jag jobba med 
nånting som skulle ge mig personligt oberoende, och obe-
roende från systemet. Det finns alltid den kompromissen 
och i det här fallet pekade båda kompromisserna åt samma 
håll, att jag skulle hålla på med fysik, men kanske skulle jag 
ha valt annorlunda i ett annat system. Men det är klart att 
jag skulle göra nånting som hade en koppling till naturve-
tenskapen, det är jag säker på.

PA: Hur var det i Polen i början på 1980-talet när allt 
höll på att hända där?

– Jag var kvar i i Polen under den politiskt mycket våld-
samma period då militärstyre introducerades 1981. Då var 
jag inblandad i strejken på institutionen för fysik vid uni-
versitet i Warszawa, som pågick i sex veckor och upplöstes 
av oss bara en dag innan militärstyre infördes. Vi visste ju 
inte att det skulle bli militärstyre och nästa dag fanns det 
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pansarvagnar på gatorna och militärpolis vid institutionen 
så om vi inte hade haft tur nog att upplösa strejken så hade 
vi nog allihopa hamnat i fängelse på militärstyrets första 
dag. Av ren tur så röstade universitetets strejkråd natten 
innan att avsluta ockupationen. Så efter det kom två år då 
jag faktiskt inte fick lämna Polen.

PA: På grund av strejken?
– Man vet aldrig skälet, jag förnekades bara pass. Det 

var egentligen en ganska vanlig situation för alla, men vi 
forskare i den lilla gruppen som samarbetade med Cern 
hade den sällsynta friheten att vi fick pass för att åka och 
göra vårt jobb och sedan komma tillbaka. Det var i och för 
sig ganska begränsat eftersom det också var säkert att om 
du skulle åka dit och hade familj, så måste familjen stanna 
i Polen under tiden, så det fanns liksom ingen möjlighet 
att till exempel åka med pojkvännen. 

Från Cerns glansdagar till jakten på Higgsen

Med start 1984 började Anna sitt långa samarbete med  
Cern i Schweiz. 

– Det var med Jack Steinbergers neutrinoexperiment, 
han som som fick Nobelpriset, men inte för just det här 
experimentet. Jag jobbade inom neutrinomikroskopex-
periment och mätte neutroners och protoners inre med 
neutriner som mikroskopiska strålar.

PA: Det måste ha varit samtidigt som man upptäckte W- 
och Z-partiklarna och lyckades visa att elektromagnetismen 
och den svaga växelverkan var två sidor av samma mynt.

– Ja, att åka fram och tillbaka till Cern var mycket intressant 
vid den här tiden. Det är dagar som jag liksom kommer ihåg.

PA: Så hur pass nära kom du att jobba med experimen-
ten som faktiskt vann Nobelpriset?

– Jag jobbade inom ett annat experiment, men jag 
kände folk som arbetade med SPS-experimenten. Vi hade 
till exempel en ingenjör som faktiskt höll på att designa 
saker för experimentet UA2 som behövdes för att bekräfta 
upptäckten.

PA: Men du höll alltså själv på med att slå samman de 
elektromagnetiska och svaga krafterna?

– Ja, jag var en del av detta när jag gjorde mitt examens-
arbete. Då så kände vi till W- och Z-partiklarnas massor, 
det enda som saknades var den direkta observationen. Så 
jag tog för givet när jag höll på med detta 1983 att dessa 
bosoner fanns. På sätt och vis är vi i samma sits vad gäller 
Higgspartikeln nu. Vi liksom antar att den finns där.

PA: Var det någon överraskning då de faktiskt dök upp?
– Inte riktigt, inte från min sida. Spänningen var snarare 

om de kunde få tillräckligt mycket med luminositet i acce-
leratorn för att faktiskt kunna se det på ett övertygande sätt. 
Det var även vissa förseningar; hur lång tid skulle det ta?

Sedan W- och Z-partiklarna upptäcktes fortsatte Anna 
med sitt arbete på Cern och skrev sin doktorsavhandling 
om neutrinoexperimenten där. Sedan jobbade hon ett tag i 
USA med Superconducting Supercollider, som sedermera 
lades ner. Tillbaka i Europa blev det Cern igen och uppföl-
jaren till SPS, LEP. År 2000 började hon med förberedel-
serna för Atlas, som först nu drar igång på riktigt.

– Det finns två experiment i LHC, CMS, compact muon 

spectrometer, och Atlas. De har något olika design, men de 
är båda två fullt utrustade för att kunna se allt som kom-
mer ut från proton–proton-växelverkan, att se alla sluttill-
stånd och alla partiklar och mäta alla deras egenskaper. Vi 
behöver två experiment därför att det som vi, alla tvåtusen, 
hoppas kunna se kommer att vara väldigt nytt. Då behöver 
man kunna titta på det på ett oberoende sätt.

Ett gigantiskt fysikersamhälle

PA: Tvåtusen pers säger du, hur funkar det egentligen?
– Det är ganska roligt egentligen, och det är roligt att det 

funkar.  De senaste tre åren har jag till exempel varit med i 
Atlas’ författarskapskommitté, som håller i databasen över 
alla aktiva Atlas-medlemmar och bestämmer om reglerna 
för vilka som får skriva under på våra vetenskapliga artiklar. 

PA: Liknar Atlascommunityn alltså ett universitet eller ett 
företag, eller är den mer som Wikipedia eller Lunarstorm?

– Atlas är på något sätt en jättestor online-gemenskap. 
Det liknar mest en nätcommunity. Det är kul hur den här 
gemenskapen fungerar.

PA: Det var trots allt ni som uppfann webben.
– Ja, den uppfanns av Tim Berners-Lee med målet 

att just förbättra kommunikationen inom en stor grupp 
fysiker. I början var det några som betraktade honom med 
skepsis, men dagen efter att han la ut det här verktyget så 
började folk använda det.

Ett nätverk växer fram

Efter USA-vistelsen var det Frankrike som Anna hamnade 
i, men hon fortsatte att jobba emellanåt på Cern i Schweiz. 
Efter Frankrike bar det av till Sverige. 

– Jag blev anställd vid Stockholms universitet 1997, men 
egentligen spenderade jag största delen av min tid kvar på 
Cern. Men jag undervisade i Stockholm och lärde känna en 
massa studenter som nu studerar eller jobbar i Stockholm. 
Och så Christer Fuglesang, även om han egentligen var i 
stort sett klar med sin avhandling när jag kom till Stockholm. 

Sedan fick Anna sitt nuvarande jobb som professor vid 
universitetet i Bergen. 

– Jag föreställde mig att nu när jag redan var i Skan-
dinavien, så skulle Bergen inte vara så långt bort … Men 
jag hade fel! Jag skulle säga att i Norge så är mentaliteten 
liksom mer jordnära. De är mer praktiska. Bergen ser jag 
som ett mycket mer traditionellt samhälle än Stockholm. 
Det var lite av en överraskning.

Det var mötet med detta samhälle, och folk vid uni-
versitetet som var, som hon säger, ”ganska långt ifrån mig 
i sina åsikter”, som gjorde att Anna bestämde sig för att 
starta ett nordiskt nätverk för kvinnor inom fysiken. Det 
var en reaktion mot de varierande attityder mot kvinnor 
som hon mött under sin forskarkarriär. 

– När jag var i Polen var naturvetenskapen en av de få 
intressanta saker som man kunde hålla på med och ändå 
vara oberoende av politik. Mina lärare inom fysik och 
matematik var både män och kvinnor, jag såg inte någon 

Anna väljer:

Tre PArTIkLAr

Elektronen, neutrinen och kvarken.
– Jag är liksom fast vid de användbara partiklarna 
från den första generationen. Jag gillar elektro-
ner, neutriner och kvarkar eftersom det är det vi 
har kvar. Jag gillar dem lika mycket. De utgör vår 
massa, kvarkarna i synnerhet, de bygger oss, och 
det är det vi har över att konstruera oss själva 
med. De är det vi kan använda för att accelerera 
och krascha och kanske producera de övriga partiklarna och 
studera dem.

Tre  InsPIrerAnde FysIker

Emmy Amalie noether.
– om jag ska välja en kvinna så är hon min 
absoluta förebild. Hon var matematiker 
eller teoretisk fysiker, och hon är den som 
skrev ner att för varje kontinuerlig symme-
tri av rummet så finns det en konserverad 
variabel. symmetrier är en av grunderna när vi konstruerar 
modeller av fysiken, och noethers teori är en bas för detta.

richard Feynman.
– när det gäller vardagslivet som fysiker 
så är det Feynman som har inspirerat mig. 
Hans diagram, hans bilder som man ritar 
varje dag, de är mycket praktiska att ha 
och det sitter fast i hjärnan.

Vera rubin.
– Jag är ganska inspirerad av Vera rubin, 
som är astronom och en av de första som 
faktiskt kvantifierade rotationen i galaxer 
och hos den mörka materian.

nICOLAus COPernICus eLLer MArIe CurIe?

Copernicus.
– Han är längre bort i tid än Curie och man 
kan ha mer romantiska idéer om honom. 
Hans liv som det verkligen var är mindre 
känt än marie Curies. 
En sak som är mindre känt är till exempel 
att han var den som hade ansvar för en 
av städernas försvar mot tyska trupper som attackerade 
den. Han var dessutom guvernör för staden och ansvarade 
för konstruktion av fortifikationer för att skydda den mot 
tyskarna. Han var intressant som historisk person, inte bara 
vetenskapligt. Det skulle vara fint om vi visste mer om hans 
liv, inte bara om vetenskapen.

Bi
ld

er
: 

r.
 r

uB
in

 (
V.

 r
uB

in
),

 T
. 

Ha
rV

ey
 (

r.
 F

ey
nm

an
),

Fr
om

Bo
rk

.a
rT

.p
l 

(c
op

er
ni

cu
s)

 

ν
e

u ud



26 PoPulär Astronomi   nr 2 2008 

TeleskopService
– din guide till universum
LUNT 60mm H-alfa solteleskop
H-alfa solteleskop från LUNT Solar Systems. Ut-
rustad med 2” Crayfordfokuserare 1:10. Objektiv-
diameter 60 mm. Brännvidd 500 mm. Bandbredd 
<0,8 Ångström. Färg: Pärlvit/svart-anodiserad.
Art.nr. LS60THa 

TS 20x80 Triplet 
Fältkikare utrustad med triplet-objektiv, som ger 
god skärpa och välkorrigerad färgåtergivning. 
Robust utförande med integrerad stativadapter. 
Levereras i koffert.
Art.nr. TS20x80Trip 

William Optics Megrez 72 FD APO
Nya Megrez 72 FD APO är en refraktor i absolut 
toppklass. Försedd med högkvalitativt FD Extra Low 
Dispersion linselement, samt infällbar dagghuv och 
roterbar Dual Speed 2” Crayfordfokuserare. CNC-
bearbetad aluminiumtub. Pulverlackad i vitt. 
Integrerat vinkelmontage.
Art.nr. WO72FD 

NexImage Solar System 
Imager
Utmärkt kamera för planetfoto. 
Instruktion för snabbstart gör det 
möjligt att redan första natten 
ta bilder som imponerar på dina 
vänner.

Art.nr. C93712

TeleskopService Norden AB
Mobil +46 (0) 768 653 250
Tel +46 (0) 301 429 72
info@teleskop-service.se
www.teleskop-service.se

Ring eller maila in din order
Frakt tillkommer på alla priser

8 995:–

2 195:–

TS 20x80 Triplet 
Fältkikare utrustad med triplet-objektiv, som ger 
god skärpa och välkorrigerad färgåtergivning. 
Robust utförande med integrerad stativadapter. 
Levereras i koffert.
Art.nr. TS20x80Trip 

HR 1,25” Planetokular
HR Planetokular ger, till budgetpris, ett högklassigt 
planetokular med mycket god kantskärpa, 16 mm 
ögonavstånd och 60°synfält. Justerbar ögonmussla. 
Finns i brännvidderna 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm.
Art.nr HR+brännvidd 725:–

William Optics Megrez 72 FD APO

3 875:–

William Optics Megrez 72 FD APO
Nya Megrez 72 FD APO är en refraktor i absolut 
toppklass. Försedd med högkvalitativt FD Extra Low 
Dispersion linselement, samt infällbar dagghuv och 
roterbar Dual Speed 2” Crayfordfokuserare. CNC-
bearbetad aluminiumtub. Pulverlackad i vitt. 
Integrerat vinkelmontage.
Art.nr. WO72FD 

NexImage Solar System 

1 325:–

The Imaging Source
En av marknadens vassaste kame-
ror för foto av objekten i vårt sol-
system. Finns i monokrom- och 
färgversion. Anslutes till datorn via 
FireWire alt. USB. Detaljerad infor-
mation hittar du på vår hemsida 
under Produkter/CCD kameror.
Prisex: DFK21AF04.AS (Färg)

Atik CCD-kameror
Atik tillverkar en hel serie av olika CCD-kameror, som passar såväl 
nybörjaren som den mera erfarne astrofotografen. Detaljerad informa-
tion hittar du på vår hemsida under Produkter/CCD kameror.

ATK16IC-HS och ATK16IC-C         5 695:-
ATK16IC-S och ATK16IC-SC        6 875:-
ATK314L och ATK314LC           15 995:-

Atik fi lterhjul
Högklassiga fi lterhjul från Atik till lågpris.
ATK EFW Motoriserat fi lterhjul, 5x1,25” fi lterplatser    

ATK MFW Manuellt fi lterhjul, 5x1,25” fi lterplatser       
    

3 595:–

Högklassiga fi lterhjul från Atik till lågpris.

1 450:-

2 350:- 

rustad med 2” Crayfordfokuserare 1:10. Objektiv-
diameter 60 mm. Brännvidd 500 mm. Bandbredd 

Fältkikare utrustad med triplet-objektiv, som ger 

8 995:–

särskild skillnad mellan män och kvinnor inom naturve-
tenskapen i Polen när jag kom in i leken. Min familj var 
också ganska kvinnodominerad. Min mor var gymnasie-
lärare i fysik, och min mormor hade högre utbildning som 
ingenjör. Så jämställdhet var ingen fråga i min familj. 

– När jag höll på med matematik och fysik på gymnasiet 
var det visst färre tjejer än killar. Vid universitetet var det 
i början kanske 30 procent av studenterna som var tjejer, 
så återigen tänkte man inte så mycket på det, men när jag 
valde några avancerade kurser så hände det ibland att jag 
var den enda kvinnan i rummet. Det var i allmänhet tuff 
konkurrens för doktorandtjänsterna efter examensarbetet, 
och då var alla metoder tillåtna för att kämpa mot motstån-
darna. Jag upplevde aldrig någon diskriminering från mina 
lärare, snarare från andra studenter. Då tänkte jag, men 
okej, vi tävlar ju med varandra: typ du har glasögon, jag är 
kvinna, och det var liksom samma slags argument.

När Anna flyttade till USA fick hon kontakt med kvinnor 
som var medvetna om att diskriminering var ett reellt pro-
blem på universitetet. Droppen kom dock i Frankrike, där 
hon var en av bara två kvinnor i en stor grupp forskare.

– De sa: ”Okej, ditt kontrakt kommer inte att förlängas, 
men det är bra för dig eftersom du då kommer att kunna 
tillbringa mer tid med din dotter!” Det var något som 
aldrig hade hänt förut.

I Sverige var Anna återigen en av få kvinnor på sitt jobb. 
- Det kändes som det fanns någonting som man behövde 

kämpa emot. Så jag gick liksom med i kampen och försökte 
ta reda på vad som pågick, och också att försöka öka antalet 
tjejer, för att få det upp till polska nivåer! Det hade jag ju i 
huvudet eftersom jag tänkte, det är normalt med minst 30 
procent tjejer, så varför är det inte på det viset? Men sen flyt-
tade jag till Norge och då var det en helt annan upplevelse. 
Jag kom till Bergen, där det finns 40 professorer på institu-
tionen och jag är den enda kvinnan som har fast tjänst.

PA: Så det var ännu värre än i Sverige?
- På just den här institutionen så var det det. Nu har det 

blivit mycket bättre.
Det nordiska nätverket hade sitt första möte 2005 i 

Bergen, fick medel från danska naturvetenskapsrådet och 
Nordforsk, och nu ordnas ett möte varje år för kvinnor 
som jobbar med fysik i Norden. 

Nyckeln till den mörka materian

Mitt bland astronomer och kosmologer i Oslo så undrar jag 
hur Anna förhåller sig till astronomin och till universum. 

PA: Tänker du på universum och stora smällen när du 
tänker på dina experiment?

– Min koppling är den mörka materian, i stor utsträck-
ning. Jag vill veta vad den är för något, och jag tror på att 
vi kan få fram det i acceleratorer och studera det.

PA: Tror du att vi kan få fram mörk materia i LHC?
– Jag hoppas verkligen att vi kan få fram det i LHC. Om 

supersymmetri, som är en teori som är attraktiv i många 
andra hänseenden, är scenariot som ligger bakom mörk 
materia, då borde vi kunna producera det med LHC. 
Dessutom finns beräkningar på hur pass tunga mörk ma-

teria-partiklar borde vara, och hur pass lätt de ska kunna 
växelverka med andra partiklar. Man kan sätta något slags 
vaga, allmänna begränsningar på växelverkningar som 
skulle kunna skapa partiklar av vanlig materia. Så från 
sådana allmänna tecken verkar det ganska troligt att vi 
kommer att kunna producera det med LHC.

PA: Är det partikelfysikerna som kommer att lösa pro-
blemet med mörk materia tror du?

- Jag tror att partikelfysiker kommer att bidra med en del 
av lösningen. Så även om man kan få fram mörk materia-
liknande partiklar på LHC, alltså tunga, svagt växelverkande 
partiklar, så kommer man ändå att behöva bevisa att det 
är just den partikeln som utgör den mörka materian. Då 
behövs både direkta och indirekta detektioner genom expe-
riment, och datamodellering också. Det vi troligen kommer 
att kunna göra är att mäta dess massa inom några gränser, 
och vi kommer förmodligen i någon mån kunna mäta hur 
gärna den växelverkar med vanlig materia.

PA: Hur pass lång tid kommer det att ta?
- Det beror på. Om det är en partikel så måste den vara 

en del av någon modell inom partikelfysiken, så det beror 
väldigt mycket på vad det är för modell, och denna modell 
är bortom standardmodellen. Om det passar ihop med 
supersymmetri så kan det kanske räcka med två-tre år. Om 
det är något helt okänt kan det ta mycket längre, om vi nu 
ser det överhuvudtaget. 

Nordiska nätverket för kvinnor inom fysiken: www.norwip.org

www.nsaaforum.ning.com

Norra Sveriges 
AmatörAstronomer

Norrland 
Star Party 

Älvsbyn 
26-29 september 2008

Nu händer det i norr! Bidrag till populärastronomisk verk-
samhet under astronomiåret 2009. 
Medel från Svenska 
astronomiska sällska-
pets planetariefond 
och Längmanska 
kulturfonden ställs 
till förfogande för 
projekt som genomförs under det internationella 
astronomiåret 2009 och ligger i linje med astrono-
miårets syften. Föreningar liksom privatperso-
ner kan söka. Beslut om bidrag tas av Svenska 
astronomiska sällskapets styrelse. Ansökningar 
ska vara skriftliga och postas till Svenska astro-
nomiska sällskapet, Albanova, 106 91 Stockholm. 
De ska ha inkommit senast måndag 1 september 
2008 för att komma ifråga. Häfta inte ihop  
papper.  Frågor besvaras av sällskapets sekrete-
rare: Dan Kiselman, dan@astro.su.se. Se även 
www.astronomi2009.se för mer information.

Vårens PrOFIL: anna lipniacka
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SommarenS ProFIL: AstA Pellinen-WAnnberg

stjärnfallsprofessorn Asta Pellinen-Wannberg använder 
radarteknik för att spåra små gruskorn från rymden.

e
n vacker dag och en maffig plats, Kungl. Vetenskaps- 
akademins stadiga, anrika högkvarter i norra Stock-
holm. Ovan sträcker himlen klarblått rakt upp mot 
oanade höjder, längst upp skiner solen ner mot mig 
och Asta Pellinen-Wannberg. 

Just nu så gräver vi i gruset utanför huset. Vi tänker oss 
bortom det blå, Asta och jag. Jorden åker med 30 kilometer 
per sekund genom en inte helt tom rymd; hela tiden träffas 
atmosfären av små intet anande gruskorn som brinner upp 
i atmosfären. 

– De är kanske precis såhär stora, säger Asta. Jag vill att 
hon ska kasta dem i luften för kameran, hon brister ut i 
skratt och jag med. Bilderna blir sådär, jag skrattar också 
och gruskornen rör sig, likt meteorer, lite för fort.

Väl inne i huset får vi plats i Nobelrummet, en salong 
med fåtöljer, ett stadigt mötesbord och öppen spis som 
andas lika delar allvar och mys. Här, tänker vi upprymda, 
sitter pristagarna när de tas emot av Akademien. Asta 
är vänlig och engagerande och berättar om ett forskarliv 
vid höga breddgrader och med sikte mot stjärnfall – och 
säkerhet i rymden. 

Hon började som ett barn som både var bra på matte 
och hade höga ambitioner. Asta preciserar vad det gäl-
ler matematiken. Hon ville att räkningarna skulle leda 
nånstans.

– Jag ville antingen bli hjärnkirurg eller filmregissör! 
säger hon. Jag har alltid varit jättebra på att räkna, men jag 
vill inte studera nån sak för sakens egen skull. Jag har alltid 
velat tillämpa.

Efter examen i fysik vid Helsingfors universitet blev 
hon kursassistent medan hon begrundande den dåvarande 
jobbmarknaden. Den såg inte så lovande ut. Finland var 
inte med i europeiska kärnforskningscentret CERN, och 
det var inte lätt att få fasta tjänster på hemmaplan. Dess-
utom det var inte lätt att få studentlägenhet. Hon bodde 
hemma i Helsingfors, medan föräldrarna bodde på stuga i 
Åbo skärgård. 

Lösningen blev att flytta utomlands. Hon sökte dokto-
randtjänst vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna.

– Alternativet, förklarar Asta, var att bli gymnasielärare. Jag 
tänkte om jag inte söker så blir jag nog lärare resten av livet.

text och foto: robert Cumming

Norrbotten kallar

Redan vid anställningsintervjun blev Asta förtjust i Ki-
runa. Hon fick bo på hotell med utsikt över Kebnekaise. 
Asta trivdes lika omedelbart på IRF, tilltalades av den 
norrbottniska naturen och åkte gärna skidor. Som handle-
dare fick hon Bengt Hultqvist, pionjären inom den svenska 
rymdforskningen och grundaren av Institutet för rymdfy-
sik i Kiruna.

– IRF är som en satellit utanför stan. Folk umgås med 
varandra som en stor familj. Det var Bengt Hultqvists 
ideal, att man skulle vara en stor familj. Man var alltid 
generös och folk tog väl hand om en.

Med de nyöppnade radarantennerna som kollektivt 
kallas Eiscat (efter internationella samarbetsorganisatio-
nen European Incoherent SCATter Scientific Association) 
skulle Asta studera hur jordens magnetfält hettar upp 
jonosfären. Det blev hon emellertid aldrig klok på, säger 
hon. Eiscat kom ändå att bli hennes främsta redskap för att 
spåra det som ramlar in i jordens atmosfär.

Sedan Eiscat byggdes i slutet av 1970-talet står en 
sändare i Tromsø i Norge, en mottagare i Kiruna och en i 
finska Sodankylä, som tillsammans bildar Eiscat UHF. När 
Asta började var Eiscat nytt och mjukvaran till datorerna 
inte färdigskriven. Det fanns mycket som behövde göras. 
Institutet utsåg så Asta till en fast tjänst vid sidan om 
doktorandtjänsten för att sköta om instrumenten. Det och 
avbrott för mammaledighet gjorde att det tog ett bra tag 
innan hon blev klar med sin avhandling.

– Det blev ett naturligt IRF-resultat. För dem som fick 
fasta tjänster tog det mellan 11 och 13 år att doktorera.

Att hålla på med Eiscat och radarn var å andra sidan 
inte det mest spännande som Kirunas rymdfysiker då höll 
på med. Norrskensforskningen med Vikingsatelliten som 
sändes upp 1986 bjöd på långt mer dramatik än att sitta i 
Eiscats kontrollrum. Man skickade raketer upp samtidigt 
och såg samma norrsken som satelliten gjorde.

– På Esrange blir det champagne vid varje raketupp-
skjutning. Jag satt på radarstationen. Den var mycket 
tråkig! Där är det ju varmt men man är ensam. Det är lite 
träligt, men så är det med observationer.

Radarn och rymdens faror

Att göra radarmätningar var träligt men ändå nyttigt. 
Radarn fick sitt genombrott som teknik under andra 
världskriget och kom att bli ett av militärens främsta 
hjälpmedel. 

– För att spionera på varandra, säger Asta torrt. 
När tekniken blev tillräckligt bra började man skönja 

störningar i radarsignalerna som så småningom härled-
des till meteorer. Samma stoftkorn som orsakade vackra 
stjärnfall på natthimlen kunde förvirra radarmätningarna. 

Det behövde såklart forskas om. Med den nya satellit-
åldern riktades uppmärksamheten allt mer på allt som var 
potentiellt farligt i rymden. Plötsligt fanns det finansiering  
till att kartlägga allt som kunde hota satelliter, berättar 
Asta. Med rymdålderns början även astronauter. 

Nu är situationen en annan, då meteorerna visade sig 
inte vara så farliga som man trodde.

– Meteorer är ganska harmlösa jämfört med med det 
som kommer från solen. Rymdväder och massutkastning-
ar från solens korona till exempel.

Den tidiga radartekniken registrerade spåren efter me-
teorerna, men var inte speciellt bra på att hitta själva me-
teorerna. Något annat behövdes. Genombrottet kom via 
hennes man Gudmund Wannberg,  även han rymdfysiker 
men på fritiden radioamatör. Asta la märke till att just före 
en meteorsvärm var det alltid någon som tog kontakt via 
radion. Det var ett underligt sammanträffande.

   Radioamatörer kände redan till det svårförstådda fe-
nomenet sporadiska E-skikt. På cirka 100 kilometers höjd 
skapas det ibland ställen i atmosfären som är starkt joni-
serade. Som radiovågor lätt studsar mot. Fenomenet gör 
att FM-stationer ibland hörs långt utanför deras vanliga 
räckvidd, och radioamatörer får kontakt med varandra 
över stora avstånd.

 Asta undrade om det här skulle kunna förklara varför 
radioamatörerna alltid hörde av sig när det var meteorer 
på väg. Hon bollade idén med sin man.

– Jag frågade honom om det inte var så att de här me-
teorerna kan orsaka sporadiska E-skikt. Jag tänkte att man 
skulle göra studier med den här radarn.

Hon avlyssnar ekon 
från rymden
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Tiotals ekon i timmen

Det visade sig att Eiscatradarn var helt rätt instrument. 
– Vi gjorde ett speciellt program för det, och så plötsligt 

var våra data fulla av meteorer. Mycket snabba meteorer!
Nu ville Asta och hennes kolleger studsa radarn inte 

mot meteorsvansen, som man gjort tidigare, utan mot den 
heta luftbubblan som meteoren skapar framför sig under 
nedfärden, meteorhuvudekot. Man hade kunnat detektera 
sådana även med vanlig meteorradar, men det blev bara 
några hundra på 25 år. Nu studsade istället radarn mot 
tiotals meteorer – eller deras huvudekon – varje timme.

Det var ett mycket effektivt sätt att hitta de små stoft-
kornen, och ett helt nytt forskningsfält öppnade sig. 

– Det fanns hur mycket som helst att gräva ut ur det, 
säger Asta.

Med Eiscat var Asta med kolleger nu de enda i världen 
som kunde mäta meteorers bana i tre dimensioner. Det 
gjorde att de kunde räkna fram vilken riktning de kom-
mer ifrån och studera hur de bromsas upp av atmosfären, 
beräkna massan, och till och med stoftkornets bana i 
solsystemet innan det träffade jorden. Det är mycket som 
ska räknas fram och det har blivit många års slit.

– Det är lång väg att gå igenom hela den här processen, 
säger Asta. Vi har hållit på och jag har haft två doktorander 
som doktorerade våren 2008, de gjorde mycket av arbetet. 
Csilla Szasz gjorde banberäkningarna och Johan Kero 
gjorde arbetet med växelverkan med atmosfären. 

En naturresurs tar slut

Veckan innan vi möts håller Asta ett välbesökt föredrag i 
Stockholm. Sedan åker hon till både Helsingfors och Paris 
och vi bestämmer tid via sms. Mobilen har som vanligt en 
självklar plats i livet på 2000-talet. Dess framfart gör att 

tiden med Eiscatradarn som det är idag drar mot sitt slut.
Eiscat har varit verksamt i 30 år. Under tiden har mobil-

telefonin gradvis begränsat vilka frekvenser som man kan 
använda till radarmätningar. 

– I början hade man 16 megahertz bandbredd på Eiscat, 
nu är det bara 1,5 megahertz kvar i Sodankylä. Bandbredden 
har sjunkit, förklarar Asta. Därför har vi haft bråttom att göra 
vissa mätkampanjer, så vi har ganska mycket samlade data nu.

PA: Har du gjort observationer som inte går att göra längre?
– Ja, alla i Eiscat har gjort det. Det går inte göra det efter 

ett år härifrån.
Eiscat har nått vägs ände. Nu smids istället planer för 

en ny, större internationell radaranläggning som ska heta 
EISCAT_3D. Den finns sedan december 2008 på EU:s lista 
över planerade stora forskningsprojekt för de närmaste tio 
åren. En förstudie finansierad av unionen presenterades för 
Eiscat-forskare vid ett möte i Uppsala i slutet av maj 2009. 

Även till ett stort projekt som EISCAT_3D finns mindre 
utrymme i etern än förr.

– Man söker tilstånd för en frekvens som det finns 
utrymme i. Inte såna mängder som 16 megahertz, det finns 
ingenstans mera. Det här är ju en naturvara som man 
exploaterat mycket. 

Ozonlagret och solsystemets förflutna

Även om det planerade EISCAT_3D:s frekvensutrymme 
blir begränsat så är det enligt Asta mycket bättre än nuva-
rande radarn om man ska studera meteorer. Man kan göra 
så kallad interferometri och på så sätt mäta hur en meteor 
rör sig inuti radarstrålen som man studsar mot den.

Vid sidan av norrskensforskning och meteorer blir det 
nya saker som motiverar när EISCAT_3D konkurrerar 
om forskningsmedel. Framförallt står atmosfärsfysik och 
klimatforskning i fokus.

– Dels är man intresserad av hela meteorinflödet på 
jorden, hur stort det är. När meteorer lyser och sönderfal-
ler blir det stoft kvar som så småningom inom månader 
vandrar ner på jorden.  

Vid cirka 80 kilometers höjd kan det vara meteorstoftet 
som blir frön från vilka de nattlysande molnen bildas, en van-
lig syn under den svenska sommaren. Meteorstoftet orsakar 
också kemiska reaktioner på vägen ner genom ozonskiktet.

Asta vill koppla meteorforskning neråt, säger hon. En 
annan möjlighet är att koppla meteorernas banor till stoft-
molnet de föds ur. Samma stoftmoln som en gång solsyste-
met självt föddes ur.

– Man kan använda meteordata för att undersöka 
varifrån de kommer och hur de utvecklas vidare. Stoft-
moln är intressanta därför att när man försöker hitta andra 
planetsystem så kan de vara inbäddade i stoftmoln som 
gör att man inte ser planeterna. Att förstå solsystemets 
stoftfördelning betyder att man kan förstå andra solsys-
tems stoftfördelning.

Rymdskrot — ett nytt miljöproblem

Framtidens radarstationer har ett annat hett område att 
undersöka: rymdskrotet. Gamla satellitdelar börjar göra 
det farligt för satelliterna däruppe. 

PA: Kommer EISCAT_3D att kartlägga rymdskrot?
– Jag tror att folk vill göra det med det, och jag tror att 

ESA håller på att spana kring det. 
PA: Det är nåt nytt sen du började med den här banan.
– Ja, det har ju ökat på det där skrotet, mycket. Det finns 

tiotusentals satelliter däruppe. Vissa av dem brinner på väg 
ner, men mycket finns kvar däruppe. 

Något miljöprogram på dessa höjder har det inte blivit. 
På sin höjd har man kunnat reparera några satelliter med 
rymdfärjan. Asta ser ett behov av att skydda rymdmiljön 
precis som man gör med skogsmiljön hemma i Norrbotten.

– Jag är inte den som genast springer ut och predikar. 
Men alltid när jag har kurser så säger jag att vi får framtida 
miljöproblem av satelliter. Folk säger att det finns oändligt 
med utrymme, det är inga problem. Så var det med gamla 
bilar förr i världen, man lämnade dem i skogen.

– Så småningom måste man börja tänka som man tän-
ker med batterier, eller andra elektroniska produkter. Att 
de som tillverkar måste ta totalansvaret. 

PA: Vi är väl inte riktigt där ännu.
– Människan har ju haft förmågan att förbättra sig, när 

man tänker på det där med försurningen till exempel, och 
nu håller vi på med koldioxidutsläpp. Någon dag kommer 
vi att förbättra oss. Man måste komma mot en vägg först! 

PA: Tror du att vi klarar vi av att hantera allt det här?
– Vi måste ju! säger hon med eftertryck.
Kvällssolen strålar mjukt in i Akademiens salar. Vi skiljs 

och uppe i det blå fortsätter meteorerna med sina otaliga 
nedfärder mot jorden. Härnere känns det i alla fall som att 
det finns skäl att vara hoppfull. 

asta Pellinen-Wannberg skriver om sin och andras meteorforskning på sidan 30.
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Vi hälsade på Charlotte Helin, 
modellbyggare, vetenskapsentusiast, 
eldsjäl och intellektuell. Hemma i 
Halland förstås.

V
ad är det som händer i Halland? Onsala rymdob-
servatorium ligger vid länets norra kant, det visste 
jag. Men det svenska Astronomiårets mest omfat-
tande program, Halland i universum, verkar tyda 
på vetenskaplig livskraft på en ännu större skala. Jag 

åkte ner en mulen januaridag till ett gammaldags hus på 
landsbygden utanför Falkenberg. Detta visar sig vara navet 
för det halländska universum, för här bor Charlotte Helin 
tillsammans med maken Arne Sikö och verkstad full av 
verktyg, planscher, modeller, och teleskop.

Men vi backar. Året är 2007, Charlotte Helin kommer 
över en bild tagen i Halmstad 1908. Trots att det är efter 
midnatt så lyser himlen som om det var dag. Det är ett 
minne av de så kallade Hvita nätterna, som ingen då hade 

någon vettig förklaring till. Nu vet vi att det var meteorit-
nedslaget över Tunguska i Sibirien som lyste upp svenska 
städer mitt i natten. 

Det här måste vi fira när hundraårsdagen kommer, 
minns Charlotte att hon tänkte. 

Planerna ändrades en smula när hon fick reda på att 
2009 skulle bli astronomiår, och nu är det halländska 
astronomifirandet ett faktum. Med inspiration från 
USA och hjälp från en växande skara kollegor och vän-
ner, och Arne Sikö såklart, så har programmet Halland i 
universum tagit form. Alla verkar ha ryckts med, lokala 
medier, skolor, politiker och faktiskt även instanser med 
pengar att dela ut.

Charlotte använder inte ordet folkbildning men det är 

Hallands 
länk med  
universum

av Robert Cumming

det det handlar om i Halland under Astronomiåret.
– Det handlar om kunskap snarare än vetenskap. 

Till och med grundskolorna säger att de håller på med 
forskning nuförtiden. Istället håller vi på att berätta, om 
astronomin och om fysiken, och så blir folk intresserade.

Kärnverksamheten i Hallands kunskapande är Veten-
skapskaféerna som brett ut sig från en kyrka i Halmstad. 
Hit kommer alla utom tonåringar, men de fångas istället 
upp av skolprogrammet som pågår parallellt.

– När vi sköt petflaskraketer kom de. Pang i bygget är 
ett säkert kort. Sen en gång gjorde vi ett experiment om 
rekyl, med en kille på skateboard. Sånt där är skoj. 

 Det är också typiskt för Charlottes taktik både på kafé-
erna och i skolorna. Någon håller ett kort föredrag. Sedan 

blir det alltid av en demonstration, ett experiment, något 
praktiskt. Sedan börjar samtalet. För Charlotte Helin är det 
delaktigheten som är nyckeln.

Att bygga upp Halland i universum har krävt att många 
händer satts i arbete. Man har sökt stöd från lokala myn-
digheter och från nationella organisationer, samtidigt som 
det är fotfolket, kanske främst Charlotte och Arne, som 
står för det största arbetet.

PA: Hur får du folk med dig? 
– Ge dem utrymme. Det är roligt att vara manager, det 

är roligt att lyfta fram varje människa. Det är jätteroligt 
och man lär sig tidigt att undvika starka egon. Jag har 
väldigt svårt för denna självcentrering. 
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Ett axplock ur Charlotte Helins modellproduktion. längst upp:  
Eso:s projekterade men aldrig byggda overwhelmingly large teles-
cope, oWl. ovan till höger gammateleskopet HEss, som i verklighet 
är stationerat i namibia; svenska astronomi- och miljösatelliten 
odin. till höger: Charlotte visar runt i sin verkstad.

VåRens PROFIL: CHarlotte Helin
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Modellvägen till forskningen

Charlotte har en ovanlig karriär bakom sig. På sjuttiotalet 
pluggade hon till lärare i Stockholm men blev av olika anled-
ningar tveksam till kurserna. Då erbjöds en utbildning på en 
annan institution i tredimensionell gestaltning med forsk-
ningsinformation som mål. Examensarbetet handlade om 
hormonforskning. Charlotte började bygga modeller, först en 
dna-molekyl och sen en 60 cm lång E. coli-bakterie. 

 Samtidigt började hon umgås med astronomistuden-
ter genom med universitets Amnesty-grupp där bland 
andra astronomen Lennart Hultqvist var med. Även Hans 
Rickman, sedermera professor i astronomi vid Uppsala 
universitet, gjorde ett starkt intryck.

– Han var så exceptionellt begåvad, han omgavs av en 
aura av geni! 

Charlotte började fascineras av rymden och ville arbeta 
med att gestalta den i plast, färg och trä. 

Stora teleskop i miniformat

Sedan de biologiska modellerna gjort succé fick hon 
kontakt med informationsansvarig på Europeiska sydob-
servatoriet ESO, Claus Madsen. Det blev början på många 
års samarbete med ESO och en rad modellbyggeuppdrag, 
bland annat av de nya chilenska jätteteleskopen i VLT, 
Very Large Telescope i skala 1:32 till världsutställningen i 
Sevilla 1992. Teleskopen kom hon att avbilda flera gånger 
under karriären. Men modellen i Sevilla var störst. 

– Den var ohygglig! Den var så hemskt stor att folk 
klättrande på den, och stora delar försvann.

PA: Har du sett VLT med egna ögon?
– Nej! När jag fick betalt så sa jag ’Kan vi inte få åka till 

Paranal istället?’ men det blev inte av. Men jag vill åka. Vi 

måste ner, det är så vackert!
Hennes minsta VLT finns förresten med som en del av 

det svenska astronomiårets vandringsutställning Upptäck 
universum, i vars framtagande hon spelat en nyckelroll.

PA: Vad är hemligheten bakom en bra modell?
– Handen måste göra vad ögat ser. Du måste vara obön-

hörlig med detaljer. Vad än du gör finns det skönheter 
med det, att du gör det med hjärtat. Man lär sig uppskatta 
arkitekturen under tiden. Man för en dialog med grejen, 
man tar in de andra människornas arbete på nåt sätt. 

Byggargenen har hon från sin far. Fadern och döttrarna 
byggde saker tillsammans, ett dockhus, en sparkstötting.

– Jag är en bra hantverkare, säger hon.

Fika och kunskap

Under uppväxten var den halländska naturen alltid närva-
rande, fåglarna och djuren som omger hennes hus ute på 
den halländska landsbygden. För Charlotte har insikterna 
om världen alltid haft ett starkt inslag av praktik. Samma 
princip går igen i hennes verksamhet i Halland i univer-
sum, i vetenskapskaféerna och i hur hon tror att man över 
huvud taget ska lära ut naturvetenskapen. 

Kaféerna har hon drivit sedan 2007 på Immanuelskyr-
kan i Halmstad, och nu har de spridit sig till lokaler i alla 
länets kommuner. Idén kom efter ett samtal med Ilan Cha-
bay, kemist och vetenskapscentrumsgrundare från USA då 
han var på besök i Göteborg för några år sedan.

– Vi bygger också experiment och gör saker för att få 
folk att förstå lite extra. Det gör han med och det var så vi 
möttes. Jag sa: Tänk att få en vetenskapsfestival härnere!, 
och då sa Ilan, Gör vetenskapskaféer! Han var en väldig 
inspirationskälla, jag älskade honom.

PA: Vad händer på kaféerna?

– Varje gång blir det fika, föredrag och viktigast av allt 
– experiment och demonstrationer. 

Charlottes metoder är beprövade och uttänkta. Hon vill 
sprida kunskap, men vänder sig mot de vanliga sätten att 
bedriva populärvetenskap.

– Det handlar om timing och nivå. Man vet att veten-
skapen, forskningen, kunskapen ligger som en bakgrund. 
Man gör saker som förklarar men inte trivialiserar. Det är 
inte ’Nu ska jag förklara för dig!’ Det handlar inte om att 
föra ut kunskapen till folket, utan det handlar om att nu 
finns det nånting att berätta. 

Charlotte liknar känslan hon vill uppnå med förväntan 
innan man ska gå på konsert. Och efteråt känner man sig 
berikad och glad. Det är mer än popularisering, menar hon.

– Det här är livet självt!
Med en bra liknelse kommer man långt, menar Char-

lotte. En som hon är särskilt förtjust i handlar om det 
kosmiska kretsloppet, att nya stjärnor blir till av resterna 
från just gamla stjärnor.

– När man pratar om den kosmiska komposten, blom-
man och moroten, återvinningstänkandet, släpper man  
aldrig känslan av delaktighet.

Demokratisering handlar det om, men även att värna 
om och föra fram samhällets smartaste, menar Charlotte.

– Jag tycker det är roligt att lyfta fram personer som 
upptäcker saker, människor som är oehört begåvade. Vi  
gör det inom idrotten, vi gör det inom musiken, det är 
ljuvligt! Sen att det är borderlinepersoner ibland, det är en 
extra krydda!

Respektera snurrigheter

Charlotte dementerar rykten om att Halland skulle ha fler 
astronomiårsevenemang per invånare än någon annan-

stans i världen. Men det händer mycket och det är nog 
ingen slump, menar hon. Halland vill lansera sig som 
kunskapsregion och det finns ett sug efter vetenskapen. Vi 
bläddrar i Hallandsposten som har ett helt uppslag med 
bilder från kafé och invigning på Halmstads slott. Char-
lotte och hennes verksamheter är en lokal kraft att räkna 
med. Kraften kommer dessutom med tankar bakom. Vi 
snackar om läget för naturvetenskapen i landets skolor och 
där ser hon problem som går igen i hela samhället.

–  I vårt samhälle har min åsikt blivit lika viktig som din 
kunskap. Det är väldigt påfallande. Jag vet att den pricken 
är blå: det är kunskap. Det är ett strategiskt misstag att 
åsikter är lika viktiga. 

Ändå så värjer Charlotte sig för polemik och väljer ett 
annat sätt att hantera vidskeplighet och ignorans. Hon lu-
tar sig mot matbordet och ser sig omkring i sitt och Arnes 
älskade hus, och talar om trygghet.

– Som en tallrik kan ha affektionsvärde, vissa åsikter ger 
mig också trygghet. Därför måste man vara försiktig när 
man går i clinch med andras åsikter. Man måste välja ett 
annat språk för att nå fram, så att de känner sig delaktiga i 
kunskapen. 

Charlotte tar ett exempel, en person som lever olyck-
ligt men får tröst av en kristall som hon tänker har fångat 
månskenet innan hennes föräldrar dog. Hon håller stenen 
och mår bättre av det. 

– Jag tycker det är viktigt att respektera folks snurrig-
heter. Men samtidigt du ifrågasätter aldrig detta. Istället 
pratar du om det andra, om vad vi vet om strålning, eller 
om stjärnhimlens precession och astrologins stjärntecken. 
Så sitter personen där och tänker. Man kommer själv till 
insikt, kanske har man fått det här med kosmiska kompos-
ten. Då har man fått nånting annat istället.

– Med ökade kunskaper så växer man. Snuttefilten 
försvinner, behovet förbleknar. 

VåRens PROFIL: CHarlotte Helin
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Very large telescope Vlt i Chile, i skala 1:32 med galaxen stora 
magellanska molnet bakom. lilla bilden visar ett av de fyra tele-
skopen i modellen i närbild.

i ateljén finns bilder och 
modeller. Bland favoriterna är 
1800-tals-astronomen Caroline 
Herschel med sitt teleskop, och 
Eso:s infrarödbild på Örnnebu-
losan.
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Höstens PROFIL: Åsa Karlsson

Åsa Karlsson grundade den populära webbplatsen astronomiguiden. nu ska hon själv bli proffsastronom 

– på andra sidan jordklotet.

T
ermometrarna i Uppsala nuddar på 30 grader, men 
Åsa Karlsson håller ändå inte med mig om att vädret 
påminner om Australien, där hon nyligen varit.

– Nej, det tycker jag inte! Här bränner man sig 
inte lika lätt.

Åsa Karlsson stormtrivs i sommarhettan. Hon kom 
nyligen tillbaka från andra besöket till Australien och snart 
flyttar hon dit på riktigt.

Hit har jag kommit för att lära känna en av den 
svenska astronomins doldisar: Åsa är nämligen kvinnan 
bakom amatörastronomernas hem på nätet, Astronomi-
guiden. Det visar sig att hon dessutom nu är på väg att bli 
proffsastronom. Vi väljer ett svalt arbetsrum på Ång-
strömlabbet och Åsa berättar hur allt hänger ihop.

Det började med änglar i snön

I höst gör Åsa klart sin mastersexamen i astrofysik vid 
Uppsala universitet. Hon har redan skrivit ett examensar-
bete och det ska bli ett till. Sedan blir det Australien, och 
förhoppningsvis mer astronomi. 

– Jag kommer definitivt att åka ner till Australien.  Sen 
får vi se om jag får nån doktorandtjänst där.

Det ser ut att bli så. Åsa åkte ner till Sydney i våras och tog 
kontakt med astronomen Joss Bland-Hawthorn vid Syd-
neys universitet, på rekommendation av ännu en gammal 
Uppsalaastronom, Martin Asplund.

– Martin Asplund rekommenderade Joss, så jag kanske 
jobbar med honom. Men det finns annat som jag söker, så 
det blir troligtvis Sydney, men kanske Townsville eller nån 
annanstans.

Det andra som lockar, det är värmen, människorna, 
stranden, det australiska livet, menar Åsa.

– När jag var där var det närmare 35 grader, jag älskade 
det! Jag tycker det är alldeles för kallt och mörkt i Sverige 
på vintern, men den svenska sommaren är underbar.

Åsa håller med om att hon är en kvinna med mål i livet. Att 
flytta till Australien är ett av hennes nyare. Att bli astronom går 
tillbaka till när hon var barn i Knivsta söder om Uppsala.

– Jag minns att jag och en kompis gjorde änglar i snön 
under bar himmel på vintern. Vi tittade på stjärnorna och 
bestämde oss för att vi skulle spara tio öre om dan och 
köpa ett teleskop för pengarna.

– Min pappa var civilingenjör. Han förklarade mycket 

text och foto: Robert Cumming

Åsa skapade en plats 
för amatörerna

fysik för mig: partiklar och vågor, hur de kan vara liksom 
samma sak. Det där fick jag itutat i mig själv mycket tidigt. 
Och det blev ju kul ju mer man förstod.

Pappan ville förbereda Åsa för framtiden, och lärde 
henne programmera redan i lågstadiet. Det är den kunska-
pen som ligger bakom framgången med Astronomiguiden, 
menar hon.

– Han pushade mig. Han tog sig tid, satte mig framför 
datorn och lärde mig saker.

Hur blev det med teleskopet då? Det blev inget, och det 
var Åsas pappa som sa nej.

– Om man ska ha nåt så måste det vara dyrt, sa han. 
Och där hade han kanske rätt. Han tänkte säkert att det 
skulle vara kul i två veckor.

Inte heller senare blev det något teleskop, Åsa klarar 
sig nämligen med kikare. Trots det har Åsa blivit en 
central om ändå rätt osynlig figur för många av landets 
amatörastronomer. Drivkraften handlar om annat än att 
själv observera.

– Jag kanske inte är amatörastronom på riktigt, men jag 
tycker det är viktigt att driva fram amatörastronomin. 

Astronomiguidens nuvarande utseende. nästa sida: Åsa Karlsson vid 
Westerlundteleskopet i uppsala.
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Höstens PROFIL: Åsa Karlsson

Hjälpsamma medlemmar

Astronomiguiden är det mest populära forumet på nätet 
för svenska amatörastronomer. Den har drygt 1 400 med-
lemmar och en kärna av engagerade deltagare som tipsar 
om händelser på himlen, delar framgångar och bekymmer 
med observationer och utrustning, ställer och svarar på 
frågor om allt från kosmologi till kollimering. 

Webbplatsen har Åsa byggt upp från grunden sedan 
starten för snart nio år sedan. Det började med att hon 
läste en tidningsartikel om hur våra allt mer upplysta 
städer gjort amatörastronomer till en utrotningshotad 
samhällsgrupp. Amatörastronomin var på väg att dö ut, 
helt enkelt.

– Jag blev förbannad! Att amatörer flyttar sig utåt och 
barnen inte kan få se himlen. Det är som att folk inte kan 
läsa världskartan!

Skulle inte andra barn få ligga i en snödriva och se 
stjärnhimlen som hon hade gjort?, undrade hon. Frågan 
gjorde Åsa inte bara arg utan också bestämd.

– Jag tänkte, vad kan jag göra? Jag kan ju programmera, 
jag kan göra att kunskapen kommer ut till folk. 

Resultatet blev Astronomiguiden, som i början bara 
skulle bli en liten personlig hemsida, men med ett diskus-
sionsforum för alla som ville vara med.

– Den första versionen var ett diskussionsforum med lite 
information om astronomi som jag skrivit ihop. Folk bara 
trillade in, det ställdes lite frågor och sådär, och på den tiden 
det var mycket att jag svarade själv så gott jag kunde. 

Sedan började Sveriges amatörastronomer registrera 
sig. De kunnigaste började svara på frågorna själva, och 
med tiden blev det mer och mer.

– Jag trodde inte att Astronomiguiden skulle bli något 
så stort som det blev.

Nu sjuder sajten av liv. Av medlemmarna är det bara 
några få som Åsa har träffat i verkliga livet, men hon har 
koll på vilka de är.

– De som besöker sidan regelbundet är de som har ett 

Åsa väljer:
tRe sakeR att RIkta In ett teLeskOP mOt:

Kvasarer och svarta hål.
– Jag skulle rikta in mot saker som 
egentligen är omöjliga! Jag tycker det är 
fascinerande med sånt även om det inte är 
så mycket att se om man riktar in telesko-
pet. Att de finns där och fysiken bakom, det 
är otroligt häftigt. Jag gillar det här lilla 
exotiska att man kanske inte riktigt vet hur 
det är.

Planeter
– Jupiter och Venus är häftiga. månen är 
också otroligt fin.

Albireo
– En dubbelstjärna i svanen som är blå och 
gul, den gillar jag.

sakeR sOm engageRaR FOLk PÅ astROnOmIguIden: 

teleskop
– Det är mycket teleskop! Finesser med 
teleskop och olika tillbehör som man kan ha 
till det.

Frågor
– Det finns ju inga dumma frågor, men ibland 
inser man att den som ställde frågan inte 
förstått riktigt. Då försöker de andra medlem-
marna förklara, förmedla en bild, förklara 
fysiken.

astROnOmtaktIk PÅ Fest:

Att säga vad man jobbar med
– Det är jättevanligt att om man är på fest 
börjar folk fråga vad man sysslar med. sen 
frågar de om vad universum har för geometri 
och vad är ett svart hål, sånt kommer alltid. 
Jag försöker oftast stoppa det där, för det 
blir svårt att förklara så att de förstår. man 
vill inte ta död på en fest genom att hålla en 
föreläsning för folk! 

Att inte se ut som en astrofysiker
– De flesta tror inte att jag är fysiker. De har den här stereotyp-
bilden, att man ska se lite grå, tråkig och nördig ut. Då kommer 
jag och bryter ganska mycket med den bilden! Astrofysikerna är 
kanske inte balla, men de är vanliga människor, de har ju humor. 
och de ser inte ut som alla tror, om man säger så.

väldigt stort intresse för astronomi. Alla möjliga folk dyker 
in ibland. Barn, vuxna, äldre, folk som vill köpa en present, 
folk som vill köpa teleskop. Men de som återkommer, det 
är de som brinner för astronomi.

Till sin hjälp på webbsidan har Åsa ett gäng entusiaster 
som moderatorer, som håller koll på diskussionsinläg-
gen. Den enda tekniska hjälpen är från Dennis Görans-
son, amatörastronom och datatekniker från Stockholm. 
Honom har hon träffat, men de andra har hon som mest 
pratat med i telefon.

Att Astronomiguiden blivit succé har mycket att göra 
med Åsas eget slit med att utveckla sajten, tycker hon. 

– Det är viktigt att man känner att det händer nånting, 
att det faktiskt är någon som jobbar med det.

Verksamheten omsätter inte ens ett par tusenlappar per år. 
Åsa säljer lite reklamplats på sidan, men det är mest donatio-
ner från medlemmar som håller sajten igång ekonomiskt.

För att klara framtiden vill Åsa förbättra Astronomiguiden, 
rätta till några buggar som hängt med ett tag och utveckla 
nya funktioner som kan locka nya medlemmar och föra mer 
astronomi ut till folket. För det behövs att man anlitar en 
programmerare. Åsa har sökt pengar från Svenska Astrono-
miska Sällskapet men hittills fått oklara besked, något som 
gett upphov till viss oro på Astronomiguidens forum.

Åsa är förtegen om vilka nyheter hon planerar för sajten.
– Då finns det risk att andra ska snappa upp det! 

Som en myra

När Åsa gick ut gymnasiet var Astronomiguiden och ast-
ronomiintresset bara en fritidsaktivitet. Nu ser det ut som 
om hon snart blir forskare på riktigt. 

– I början visste jag inte ens att jag skulle klara utbild-
ningen. Men det har gått bra, och det är mycket roligare nu 
när jag inriktat mig på astronomin. Det går upp och ner, 
som med allt man gör, men det är väldigt intressant, och 
det är fortfarande det jag vill göra.

Åsa vill bli en del av vetenskapen och som hon säger 
bidra med sin lilla del till forskningen inom astrono-
min, vad det nu blir för någon. 

– Som en liten myra, som jobbar för att andra ska veta 
vad som händer därute.

Mörkret på bergtoppen

Just nu sitter hon och jobbar med data från sitt första 
besök på ett proffsteleskop, Nordiska teleskopet NOT på 
Kanarieöarna. Tidigare har hon fått använda Uppsala 
universitets 0,9-meters Westerlundteleskop.

– Jag var där i februari och observerade. Det är väldigt stor 
skillnad mot att vara amatörastronom. Man sitter i ett kon-
trollrum framför en dator och man ser inte ens teleskopet.

Det roligaste med besöket var att man fick lära sig hur det 
funkar, menar Åsa. Och att se den beckmörka himlen, som 
slog till och med barndomens från snödrivan i Knivsta. 

– Det går inte att jämföra! Det var så mörkt på berget 
att man inte gärna vill gå på toaletten i servicebyggnaden 

intill teleskopet. Man går med ficklampa och känner sig 
ensam i världen, man ser bara den lilla delen som lampan 
lyser upp, resten är bara tomt.

Använd fantasin och testa

Nästa projekt blir ett arbete om stjärnors atmosfärer. Än en 
gång vill hon prova på för att upptäcka vad hon gillar mest.

– Stjärnor, det är mycket dynamiska saker. Jag är intres-
serad av hur strålningen tar sig ut ur stjärnan. Det kan vara 
svårt men det är väldigt fascinerande. 

Sedan timmarna med pappan som berättade om par-
tiklar och fotoner har verklighetens minsta beståndsdelar 
varit ett favoritämne.

– Ljus är fantastiskt. Om vi ska prata partiklar är det 
nästan roligare med exotiska partiklar, med neutriner till 
exempel, när det är saker som man inte vet så mycket om.

Vi pratar om mörk materia, som hon skrivit ett arbete om 
och som nu blir en artikel i det här numret. Håller hon med 
MOND:s förespråkare som inte tror på den mörka materian?

– MOND är intressant, men jag tror inte att mörk 
materia inte finns. För mig spelar det mindre roll vad som 
är sant. Det viktiga är att folk använder sin fantasi och 
testar och visar vad som gäller. Jag är glad om inte bara alla 
köper den etablerade lösningen.  

Gör skillnad

Åsa tror att Astronomiguiden faktiskt har gjort skillnad för 
att stötta amatörastronomerna. Även de som brinner för 
astronomin kan ibland tappa orken. 

– För den som blir less på sitt teleskop eller känner sig 
nära att lägga av, då är det människorna på sajten som gör 
att de hittar tillbaka igen. 

Åsa karlsson skriver om alternativteorin till mörk materia på sidan 30.
astronomiguiden hittar du på adressen www.astronomiguiden.se

Höstens PROFIL: Åsa Karlsson
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Åsa trivs framför datorn: här i Westerlundteleskopets kontrollrum.
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VÅRENS PROfIL 2: chuNgLee kim

Populär astronomi åkte till Lund för att prata dubbelpulsarer och krusningar i själva rummet med astrofysikern chunglee kim.

vågorna
D

et är februari 2010 i Lund. Vintern håller ännu ett 
hårt grepp om södra Sverige och snön ligger djup ut-
anför Lunds observatorium med sin vattentornkupol 
som sträcker sig upp mot den ljusgråa himlen. 

I en annan galax, långt, långt borta kretsar två kilo-
meterstora klot runt varandra. Först är det oändligt långsamt. 
Millennier läggs på millennier, men de närmar sig sakta, 
sakta, sedan allt fortare. Som fyrar blinkar de i radiostrål-
ning enligt universums striktaste rytm, tills de plötsligt inte 
kommer närmare varandra och smälter smidigt samman. 
En gravitationsvåg bildas i rymden och börjar resan ut bland 
stjärnorna och galaxerna åt alla håll, en krusning som bär 
med sig minnet av något vackert och skrämmande.

Det kommer en till sådan smäll från en annan galax. 
Och en till. Så räknas de fram, här på en dator i ett varmt 
tjänsterum med utsikt över snön och skyn. Programmera-
ren är astrofysikern Chunglee Kim. 

Går det till såhär i verkligheten? Det tror Chunglee. För 
henne är Einsteins relativitetsteori och radioobservationer 
verktyg för att i datorn skapa mängder med insnurrande 
pulsarer och neutronstjärnor, just de par som fysiker tror 
kan skapa de tydligaste gravitationsvågor. Vågor som det 
kanske går att detektera här på jorden.

Siffrorna är ännu inte klara men på Chunglees dator 
står det tabeller som hon räknat fram, hon diskuterar dem 
med kollegerna Ross Church och Melvyn Hayes. I rum-
met bredvid är ett stort bord täckt av A4-ark med svår-
tydda diagram på. Jag blir nyfiken på hur allt hänger ihop.

Korea, USA och Sverige

Chunglees vetenskapliga karriär har tagit henne från 
hemlandet Sydkorea till två universitet i norra USA 
innan hon anlände i Lund för drygt ett år sedan. Den 
internationella karriären ser ut att fortsätta, då Chunglee 
nyligen nappat på ett jobberbjudande från Universitetet i 
West Virginia. Där lockar inte bara fortsatt forskning om 
pulsarer och gravitationsvågorna, utan även närheten till 

radioobservatoriet vid Green Bank.
Chunglee Kim pluggade till ett mastersexamen vid 

Ewha kvinnouniversitet i Sydkorea efter att, enligt henne 
ovanligt nog, ha gått i flickskola på högstadie- och gym-
nasienivå. Att utbilda kvinnor var i Korea ett ganska okänt 
koncept fram till så sent som för 100 år sedan, berättar 
Chunglee, och hennes kvinnohögskola grundades faktiskt 
av amerikanska missionärer. Än idag finns det flera lik-
nande lärosäten i landet. Sydkorea har dessutom blivit ett 
allt bättre ställe att jobba med astronomi, tycker Chung-
lee. Nu letar framförallt amerikanska forskare ivrigt efter 
internationella samarbetspartners för att sprida kostnader. 

– Det har blivit mycket lättare att komma in i interna-
tionella samarbeten, konstaterar Chunglee. Regeringen 
har både pengar och motive-
ringen att göra det.

Små tunga stjärnpar

När Chunglee år 
2000 började 
som doktorand 
vid Northwes-
tern University 
utanför Chicago 
var det pulsa-
rer som hennes 
handledare Vicky 
Kalogera tyckte att 
hon skulle satsa på. 
I synnerhet dubbel-
stjärnor där den ena 
eller båda stjärnor 
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är neutronstjärnor: supertäta kilometerstora klot med 
extrema egenskaper. Lättast att upptäcka är pulsarerna. 

– Pulsarer är lätta att få syn på och du kan få bra 
tidtagningsmätningar för dem. De är universums bästa 
klockor.  Man kan klura ut om en pulsar har sällskap el-
ler inte. Eller i alla fall sätta gränser på hur tung kom-
panjonen kan vara. 

Med tiden upptäcks allt fler sådana stjärnpar. 
– När jag började hade vi två stycken dubbla neutronstjär-

nor. Nu har vi hela fem bekräftade dubbelneutronstjärnor.
Chunglees mål var att utifrån det här begränsade ur-

valet lista ut hur många dubbelsystem som finns kvar att 
upptäcka i Vintergatan – och i andra galaxer längre bort.

Neutronstjärnorna väger alla ungefär lika mycket, men 
pulsarerna kan ha helt olika egenskaper, förklarar Chung-
lee. Vissa är till och med ”återvunna” pulsarer, som tidigare 
slutat pulsera för att sedan få nytt liv tack vare sin partner.

– De blir som unga igen efter att fått materia till skänks 
från den andra stjärnan. 

En återvunnen pulsar lever och skiner under mycket 
längre tid än en som precis skapats, kanske en miljard år 
istället för bara tio miljoner år. 

Det gör att de pulsarer man kan upptäcka är oftast just 
de återvunna. Men de kan ha sällskap av helt nygräddade 
neutronstjärnor. Ibland ser man bara ena parten, dock.

– Även om man bara ser en pulsar betyder inte det att 
den andra neutronstjärnan inte är en pulsar den med. 

– Om en pulsar bromsas så att perioden blir längre 
än tio sekunder, då får den slut på energi och den dör. 
Om den har en partner så kan den återupplivas. Den får 
snurr på sig igen och kan fortsätta leva på tidsskalor på en 
miljard år. Det är därför man oftare ser gamla pulsarer i 
dubbelpulsarsystem.

Idag känner astronomer till nästan två tusen pulsarer 
i Vintergatan, varav bara ett tiotal bor i 

dubbelneutronstjärnor. De snabbaste, 
millisekundpulsarerna, kan snurra så 

snabbt som 700 varv per sekund, 
är nästan 200 till antal, de flesta i 

täta stjärnhopar.
Chunglee är mest intresserad 

av chansen att ett par neutron-
stjärnor i Vintergatans platta 
skiva kan gå samman.

– Vår uppskattning just 
nu är att det finns ungefär 
4000 dubbelneutronstjärnor 

i skivan. 

Slumpen avgör

Chunglees internationella kar-
riärbana beskriver hon som om 

allt bara råkar ha blivit så, men 
det är tydligt att det är vilja 

och inte slumpen som varit 
avgörande. Men när det 

gäller hennes pulsar-

forskning är det tvärtom.
– Jag är en Monte Carlo-människa! konstaterar hon.
Det betyder att slumptal och statistik är de viktigaste 

ingredienserna i hennes datamodeller. Utifrån de astro-
nomiska observationer och upptäckter som redan gjorts 
så räknar hon fram vilka stjärnor som skulle kunna finnas 
därute. Om vi kunde hitta dem allihopa, vill säga.

– Jag tar observationsdata från forskningsartiklar om 
pulsarer. Sedan räknar jag fram tio tusen eller kanske 
hundra tusen syntetiska dubbelstjärnor i en galax.

På det här sättet föreställer sig Chunglee samtliga 
pulsarer i Vintergatan, inte bara de som vi redan vet finns. 
Hon justerar sedan pulsarerdubbletternas egenskaper tills 
de som går att observera bland dem stämmer överens 
med observationerna.

– Jag säger, låt oss plocka de här pulsarerna och lägga 
dem där och där, och ger dem varsin ljusstyrka. Sedan 
flyttar jag på dem och justerar ljusstyrkan för att se om vi 
kan se dubbelpulsaren bland dem.

Berömda pulsarpar

Två kändisar bland neutronstjärnparen är den enda dub-
belpulsaren PSR J0737-3039 och dubbelneutronstjärnan 
PSR 1913+16, som även kallas Hulse-Taylor pulsaren. 
Den identifierades 1974 av Russell Hulse och Joseph 
Taylor, som belönades med Nobelpriset i fysik 1993 för 
upptäckten. Radiopulserna från systemet kunde använ-
das för att mäta hur stjärnornas banor runt varandra 
skiftade med tiden. 

De betedde sig exakt i enlighet med Einsteins allmänna 
relativitetsteori. Pulsarparet tappar sakta energi i form 
av osynliga gravitationsvågor. Om cirka 300 miljoner år 
kommer stjärnorna att smälta samman, antagligen i ett 
fyrverkeri av gammastrålning. System som Hulse-Tay-
lor-pulsaren och dubbelpulsaren är viktiga bevis för att 
gravitationsstrålningen verkligen finns. Men kan vi de-
tektera den direkt? Utifrån dubbelneutronstjärnans blotta 
existens finns kan Chunglee uppskatta hur många sådana 
kan finnas i Vintergatan.

– I verkligheten ser vi bara fem stycken. Inte noll, inte 
tusen, utan några få. Enligt mina Monte Carlo-beräkningar 
finns det då några tusen i galaxen.

Efter att ha arbetat fram de här siffrorna blev hon 
intresserad av att ta reda på hur många insnurrande 
pulsarpar det kan finnas. Och hur långt ut i universum 
vi behöver kunna känna av gravitationsvågorna för att 
upptäcka när ett sådant par krockar med varandra.

– När de smälter samman släpper de ut sjukt stora 
mängder med gravitationsvågor. De kanske vi kan detek-
tera från jorden.

Hur långt bort man kan ”se” en sådan händelse beror 
på de instrument man har. Hoppet står just nu enligt 
Chunglee till laserinterferometrin, som används i da-
gen stora experimentanläggningarna som LIGO i USA, 
VIRGO i Italien och GEO i Tyskland.

– Med LIGO just nu kan man se upp till 60 miljoner 
ljusår bort. Men LIGO blir allt bättre och man väntar att 
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känsligheten blir tio gånger bättre om tio år eller så. Då 
kan vi leta efter signaler från dubbelneutronstjärnor upp 
till en miljard ljusår bort.

Än så länge har inget experiment detekterat en gravita-
tionsvåg. Falska larm har redan förekommit. 

– Nu är gravitationsvågsforskarna riktigt, riktigt försik-
tiga! säger Chunglee.

För att det inte ska bli fel igen måste en upptäckt nu 
vara mycket tydlig, förklarar hon. Den måste ha bekräftas 
ett annat observatorium, och man ska kunna mäta en skill-
nad i vågens ankomsttid vid olika platser på jorden.

Snart kommer vågorna!

Men pulsarforskare kanske hinner före LIGO. Det är en 
spännande möjlighet som Chunglee hoppas kunna arbeta 
med på nya jobbet i West Virginia. Med hjälp av de många 
snabbsnurrande millisekundpulsarer som nu upptäcks så 
hoppas astronomer kunna upprätta ett slags galaktiskt GPS-
system. Med bara 20 pulsarer, var och en en extremt precis 
klocka, kan man upptäcka krusningar i rummet som far 
genom galaxen  mellan de utspridda pulsarerna och jorden.

– Rumtiden är hela tiden i förändring, förklarar Chunglee. 
Förändringarna innehåller information om hela univer-

sums historia, stjärnors och galaxernas födslar, men de är 
mycket subtila och blir svåra att hitta.

–Man behöver ha bra precision i tidtagningen, upp till 
nanosekunder. Idag har man mikrosekundsprecision. Att 
gå från mikro till nano är ett stort steg.

Chunglee tror att en riktig detektion av gravitations-
vågorna borde kunna komma inom de närmaste tio åren. 
Om det är laserexperimenten eller pulsartidtagningen som 
vinner vill hon inte gissa. Kommer någon att kunna visa att 
Einstein hade fel? Chunglee skrattar. Just nu har mätningar 
av dubbelpulsaren kunnat testa Einsteins teorier ner till 
0,05 procent, berättar hon.

– Och allt är fortfarande helt i sin ordning.

Tillbaka till Korea

Med lägenhet på gångavstånd genom genom snön till 
observatoriet känner hon sig hemma i Lund. Det är en stor 
kontrast med miljonstaden Seoul där hon växte upp.

– Jag var en storstadsmänniska tills jag blev universitets-
student i USA, men nu skulle jag föredra att bo i en förort.

Sverige gillar hon men blev lite chockad av att det 
inte finns en enda koreansk matbutik i hela landet, ’inte 
i Danmark heller!’, tillägger hon. Det blir en del spän-
nande improvisationer i matlagningen hemma, men som 
tur är finns åtminstone koreanska gästforskare vid Lunds 
universitet att umgås med och hålla traditioner vid liv.

Och nu blir det alltså en tredje postdoctjänst i USA.
– Om allt går bra så kommer jag sen söka tjänster i Korea. 
Chunglee tilllägger att hon kan lika gärna landa någon an-

nanstans om någon annan skulle råka erbjuda henne ett jobb. 
Men jag misstänker att den målinriktade pulsarutplaceraren 
Chunglee Kim vet precis hur man ska hantera slumpen. 
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S
ensommar 2010. Ute i landet har meteorfeber gripit 
nationen och det ringer från medier som vill ha tips 
inför det stora stjärnfallet. I Göteborg är det mulet 
och ser ut att regna snart och folk rusar omkring i 
stan från Kulturkalasevenemang till rockfestivalen 

Way Out West. Jag cyklar upp till bergstoppen, inte långt 
från scenerna där M. I. A. och Chemical Brothers snart ska 
spela för jublande fans. 

Häruppe, omgivet av tallar och vildvuxet gräs, finns ett 
turkosgrönt, lågt hus, bepansrat mot klotter och inbrott 
som det anstår ett hus mitt i en mörk stadspark. Nedan-
för ligger en sömnig damm med bänkar för den som vill 
mata änderna. 

Huset är Slottsskogsobservatoriet, och jag har kommit 
hit för att träffa Katja Lindblom. Född 1978 tillhör hon den 
senaste generationen av Göteborgsastronomer som har 
trotsat väder, stadsljus och klottrare och skapat en astrono-
misk oas i storstaden. Här har det stått ett observatorium 
sedan 1929 då novaupptäckaren Axel Corlins idé om ett 
folkobservatorium blev verklighet. 

Det nuvarande huset är från 1985. Eftermiddagen är 
mulen och regnet startar lagom till fotograferingen utan-
för. Katja visar runt i lokalen, där det finns både teleskop, 
mötesrum och föreläsningssal, samt böcker och planscher 
som går långt tillbaka i historien. Vi slår oss ner i obser-
vatoriets lilla kök och dricker svart kaffe i fina koppar av 
klassisk typ.

– Hoppas att det smakar bra. Vattnet innehåller lite mer 
aluminium än vanligt, säger Katja.

Teckning och astronomi

Trots den höga metallhalten känner jag mig välkommen.  
Serietecknare, designer och amatörastronom, Katja befin-
ner sig vid en brytningspunkt i karriären samtidigt som 
hennes hemobservatorium står inför nya utmaningar. 
Medan vi snackar om hur allt hänger ihop ser molnen till 
att vi inte distraheras av meteorerna som med all säkerhet 
regnar ner ändå däruppe.

katja Lindblom är en av personerna som håller Slottskogsobservatoriet i göteborg levande. vi träffade henne under en 

vecka då rockfestival, meteorskådning och – som alltid – tecknade serier stod på schemat. 

av Robert cumming (text och foto)

Katja har tecknat ända sedan hon var liten, men nu 
byter hon livet som frilansande tecknare och grafiker mot 
en utbildning på Konstskolan i Falkenberg. Bakom hennes 
nuvarande uppdrag ligger rymdserien Methatron II, som 
hon publicerade 2007 och som öppnat dörrar in i serie-
världen utanför Sverige. Bland annat jobbar Katja som 
tecknare åt två brittiska serieförlag, där hon blir ihop-
parad med manusförfattare och tecknar skräckhistorier 
på beställning. Ett annat uppdrag har varit att hitta på 
en tecknad figur som ska göra reklam riktad mot hög-
skolestudenter i USA för uppslagsverket Wikipedia.

– Enligt vad jag hört är min figur väldigt populär 
därborta, säger hon med avvaktande förtjusning.

Serieastrofysik

År 1982 upptäckte den knappt läskunniga fyra-
åriga Katja bilderna på nebulosor, planeter och 
stjärnor i Bra böckers kartbok. Hon fortsatte att 
läsa, och som trettonåring upptäckte hon observa-
toriet och stjärnhimlen.

– Vi kom hit ganska ofta. Det var klara vinternätter 
jag minns, snö och stjärnor. Nästan varje gång kunde 
vi se månen. Vädret var bättre då, och så hade vi inte den 
irriterade bioanläggningen Bergakungen och strålkastarna 
som pekar upp från Ullevi mot himlen som vi har nu.

Katja har ingen naturlig fallenhet för matte, så att 
plugga astronomi kändes inte aktuellt. Men hon fort-
satte att läsa.

– Ibland tilltalas jag enormt av mer avancerade saker. 
Jag anstränger mig att läsa till exempel Stephen Hawkings 
mer avancerade texter: svarta hål är mina absolut mest 
favorita grejer.

Även om hon alltid ritat och skrivit berättelser var 
det astrofysiken och de svarta hålen som fick henne 
att börja teckna serier på allvar.

– Det var sommaren 2004. Jag befann mig i en 
konstig sinnesstämning och funderade ganska myc-
ket på universum och hur det fungerar. Hur man 

Slottsskog och serier
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kunde förklara saker och vad som ännu inte 
blivit upptäckt. Jag läste Hawkings Svarta 

hål och universums framtid,  och av någon 
anledning så fann jag det lätt att förstå 

på ett teoretiskt plan. Det var mycket 
fantasieggande. Jag hade en massa 
funderingar, men för att få utlopp 
så började jag hitta på saker själv. 

– Från svarta hål associerade 
jag till gamla science fiction-
idéer om vita hål och maskhål. 
Då kom jag på inledningen på 
det som blev Methatron II. His-
torien börjar med att solsystemet 
förstörs av ett vitt hål utanför 
Saturnus. 

Den skruvade rymdhistorien 
tog form och Katja tryckte upp 
den. Upplagan på några tiotals ex 
gick snabbt åt.  

– Utförandet och hur det är 
tecknat är egentligen under all 

kritik, men folk tyckte det var 
jätteroligt.

Katja håller med att sådana rymd-
serier på svenska är en bristvara.

– Sverige är inte något serieland som 
det var förr. Man gjorde några försök 

under 1990-talet, gav ut Star Trek på svenska 
till exempel. Men alla de tidningarna dog på 

några månader.
Katja strävar att göra astronomiskt korrekta 

bilder till sina historier.
– Ingen vill läsa block av textförklaringar. 

Men när jag har en stjärnhimmel med stjärnor 
utspridda så ska det vara som det är på riktigt, inte 
som det blir i en Bamseteckning. Och det här med 
avstånd vill jag göra realistiskt. I serien har de inte 

överljushastighet, men de använder så kallade jump 
beacons; det är ett vanligt science-fiction-knep. 

Under VT11 går kurserna:
Universums byggnad
Den astronomiska världsbildens utveckling

Välkommen att läsa astronomi hos oss!

BILD: NASA/HUBBLE HERITAGE TEAM

http://physics.gu.se/~tfams/Astro/Orient.html

Kontakta: 
Maria Sundin 
maria.sundin@physics.gu.se 
Institutionen för fysik
Göteborgs universitet 
412 96 Göteborg

Orienteringskurser i  
astronomi

Astronomisk rymdforskning
Astronomi –

Astrologi

Interstellär kommunikation

Livsbetingelser i universum

Den astronomiska 
världsbildens utveckling

Astronomi i konstens historia
Navigeringskonstens

historia

Universums utveckling

Universums byggnad

Etnoastronomi
Exoplaneter



24 PoPulär astronoMi   nr 3 2010

Methatron II hittar du på nätet på http://och.nu/Methatronii/. Katja skriver även på 
den svenska nyhetssajten Space Flash http://spaceflashnews.blogspot.com/

annorlunda saker. Syntmusiker, till exempel, och den 
kanadensiska tv-serien Lexx till exempel.

– Den är inte så känd. Den handlar om fyra som far 
omkring i ett rymdskepp som är en stor trollslända. Det är 
inget direkt inflytande, men det är en skön känsla i den. 

Syntbanden som fått inspirera serien finns i verklighe-
ten i Katjas liv. Som musikfan tar hon gärna kontakt och 
vill minska avståndet till stjärnorna.

– Jag ställer frågor och vill veta varför och hur, och pro-
pagerar också för dem om det är lite smalare musik. 

Ett exempel är det belgiska kultbandet Front 242, som 
gör elektronisk musik som blev stor under 1980- och 
1990-talen. Katja nöjde sig inte med att lyssna, tog kontakt 
med bandmedlemmen Jean Luc de Meyer och till slut fick 
sy scenkläder till hans soloturné som 32 Crash år 2007. 

– Jag tyckte att det var det största som hade hänt mig 
hittills, säger Katja.

Tufft för observatoriet

Sedan 2007 har Katja varit visningsledare på Slottsskogsob-
servatoriet under föreståndaren Gunnar Sporrong. Att hon 
på återbesök där tog steget att hjälpa till handlade om förra 
gången som Slottsskogsobservatoriet hotades av nedläggning.

– Jag tror det var serien som påminde mig. Jag kom på 
att det var oktober och fina klara nätter och gick hit med 
en kompis. Vi tittade på Ringnebulosan och Andromeda-
galaxen och månen. 

I slutet av visningen fick de frågan om de ville skriva på 
en lista för att obset inte ska läggas ner. 

– Jag var ganska arg. Jag tyckte att det inte ska läggas ner 
alls, över huvud taget.

Sedan dess är Katja en i arbetslaget under Gunnar som 
håller Slottsskogsobservatoriet öppet för visningar och 
gruppbesök flera dagar i veckan. Men nu står observatoriet  
ännu en gång inför tuffa tider. Det är kriget mot klottrarna 
som kostar, och Katjas frustration är påtaglig.

– I måndags hade Slottsskogsobservatoriets vänner 
möte och det var mycket dystert. Man började prata om 
vad man gör med utrustningen om man skulle lägga ner. 
Jag var tvungen att gå därifrån för jobbets skull, men jag 
var så upprörd! Jag sa: Vi ska inte lägga ner! 

Senare samma vecka har man extraöppet på observa-
toriet för festivalbesökare på Way Out West. Katja och 
jag bollar idéer om hur bra det skulle kunna vara med att 
kombinera stjärnskådning med livemusik, kanske till nästa 
års festival. Ibland blir hon trött på Göteborg och önskar 
att det förändrade sig mer. Men hon överger inte staden 
och observatoriet. 

– Ibland tänker jag, nu sticker jag nånstans! men ska jag 
vara realistisk så stannar jag. Så jäkla impulsiv är jag inte 
att jag flyr vind för våg.

Framtiden ser med andra ord ut lovande ut för både 
Slottsskogsobservatoriets riktiga stjärnhimmel och den 
fiktiva där rymdskeppet Methatron II håller till. 

ett avsnitt ur Methatron II. huvudpersonen Zachary får tid över för lite 
amatörastronomi, men får syn på något mycket överraskande på 
himlen …

I Methatron II är galaxen är inte tätt befolkad, här finns 
inget rymdimperium. Dessutom finns det ett utdött om-
råde, där det har funnits liv förut. 

– I historien är rymden tom och eländig precis som i 
verkligheten. I början trodde jag att det skulle vara en rik-
tigt svart historia, men jag upptäckte att jag inte kan hålla 
mig från den här dumma humorn. 

Med storheter hos Isaac Asimov och Star Trek någon-
stans i bakhuvudet låter sig Katja även influeras av mer 
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VINTERNS PROfIL: maria NyStröm

Överlevnad och trivsel
Designern och arkitekten maria Nyström var inte speciellt intresserad av rymden. 

Sedan kläcktes en idé i miljonprogrammets rosengård …

av Robert Cumming (text och foto)

L
juset av en solig hösteftermiddag silar mjukt och gult 
genom persiennerna. Det här är en av Maria Nyströms 
tre arbetsplatser, på Chalmers tekniska högskola i 
Göteborg, där hon även är professor vid Högskolan för 
design och konsthantverk vid Göteborgs universitet.

Den andra arbetsplatsen ligger i Nairobi, huvudstaden 
i östafrikanska Kenya, och även om hon trivs här längtar 
hon dit just nu.

– Där får man mer tid, man kan ha ett möte och prata 
tills man är klar.

Det här är väl ändå Sverige och vi har inte lång tid, men 
Maria Nyström har en berättelse om en resa genom tid, 
rum och kunskap och utbildning.

Någon gång under samtalet med Maria Nyström slås 
jag av att vi pratar om saker som inte brukar höra hemma i 
en astronomitidning. Livet i Rosengård, köksspisar i Viet-
nam, biståndsprojekt, att handla ett paket mjölk i Texas, 
sophantering i storstaden. 

Det är Marias resa som arkitekt och designer som har 
visat hur den röda tråden länkar samman allting. Den som 
ger sig ut i rymden, som astronaut, kolonisatör eller upp-
täcktsresande, måste resa och leva i trånga, ogästvänliga 
miljöer där det gäller att återanvända allt. 

Rymden – ett sätt att komma igång

Det börjar på 1980-talet. Maria Nyström arbetar i Vietnam – 
ett nytt samhälle ska byggas och projektet hon jobbar med ska 
göra livet bättre för dem som bor där. Vedeldning i de oventile-

rade köken orsakar problem som måste lösas på ett smart sätt. 
Hon är där i många år, varvar projektering med utprov-

ning av spisar, och startar ett forskningsinstitut i Hanoi. 
Sedan kommer hon hem och börjar fundera på vad arki-
tekter har för sig och så kärnfrågan:

 – Vad som är livets minsta  gemensamma för att man ska 
överleva? Vilka livsförsörjande system måste man prioritera?

 Maria fick lära sig i Vietnam att det gällde att arbeta 
systematiskt, det gällde att optimera allt som skulle ut-
vecklas. Men hur kunde hennes studenter, som inte hade 
samma erfarenhet, motiveras att upptäcka samma saker? 

Lösningen var enkel men oväntad. I samband med ett 
arbete i bostadsområdet Rosengård i Malmö läste Maria 
i ritningar och broschyrer från tiden då det byggdes. På 
miljonprogrammets 1960- och 1970-tal var rymdåldern i 
full gång och rymdkänslan skulle införlivas i arkitekturen. 
Rymdoptimismen hade inspirerat arkitekterna på ett sätt 
som känns främmande för många som bor där idag.

– Men de människor som håller på med rymden måste 
fatta överlevnad, tänkte jag. 

Maria satte ihop ett brev och faxade det till chefen för 
bemannad rymdfart på NASA. Därifrån hördes ingenting, 
men sedan fick hon tag på Christer Fuglesangs mejladress. 

– Mina kolleger tyckte inte jag var riktigt klok, säger hon. 
Svaret från Christer kom nästan omedelbart. Han var 

då ansvarig för habitatet på den Internationella rymdsta-
tionen och mycket nyfiken på Marias tankar.

Med Fuglesang i ryggen gick det fort framåt. Maria kom 
snabbt i kontakt med NASA:s chefsarkitekt Larry Toups, 
som var intresserad av arbetet med design för extremer 
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och mångkultur.
– Jag åkte över till USA på vinst och förlust. Han sam-

mankallade de sex arkitekter som fanns på NASA, så jag 
fick träffa dem. Då kände jag, men gud vad mycket vi har 
gemensamt! Tänk om man kunde få den rymden–jorden-
kopplingen tydlig när det gäller designprocessen, stadspla-
nering, människors behov.

Så blev det ett halvårs vistelse i Houston med 25 studenter, 
och projektet fortsätter än idag. Rymden blev nyckeln inte bara 
för att få studenterna att tänka nytt, men även för Maria själv. 

– Jag kände att för att komma vidare måste jag kunna 
nånting mer. Om man jämför skilda miljöer, så träder 
mönster fram. Om man jämför med andra extremer, polar-
områden, oljeplattformar, Antarktis, och ställer sig frågan: 
vad är basbehoven för att överleva och hur kan vi tänka om? 
Om man skalar bort allt det onödiga, vad är basbehoven? 

– Design var då väldigt mycket yta. För mig var design 
mer att gestalta en tanke, snarare än att ta fram en tekopp till!

Problemlösning i Houston

På NASA visade det sig att astronauternas behov i rymd-
färjan och på rymdstationen faktiskt liknade människor-
nas som Maria mött i andra delar av världen. Samarbetet 
fördjupades, och 2001 blev Maria gästprofessor vid Rice 
University i USA:s rymdstorstad Houston i Texas. Arbets-
miljön med dess förening av nyskaparanda och stram 
ingenjörskonst blev ett sätt för Maria att arbeta med design 
som var inriktad mot människors behov. 

Till det gäller det att vara systematisk. Innan man 
bestämmer hur en produkt ska se ut måste man göra en 
bestämning av vad den ska kunna, som Maria uttrycker det.

– Ofta slarvar man med den biten. Om du har en dålig 
bestämning, så får du dåliga produkter.

När man designar för rymden är det alltid skarpt läge. 
Vardagen för en astronaut bryts ner i dess minsta be-
ståndsdelar: fritid och arbetstid, publikt och privat, hur 
varje föremål ska passa in i rymdskeppets begränsade rum.

– Är det nånting man lär sig när man tittar i rymden 
och tittar på design, det är att du aldrig kan fuska. Därför 
att det blir så uppenbart.

Att arbeta med det okända – och att kommunicera

Efter tiden hos NASA hände någonting med Marias studenter.
– När vi kom tillbaka till Rosengård blev det helt vilda 

idéer. Vi visste nu att vi kunde odla grödor med diodljus, 
att vi kunde sätta upp akvarier i trapphus för att fiska i. 
Hade studenterna inte varit på NASA hade de inte fått 
fram så okonventionella lösningar

PA: Vad är det med rymden som får igång studenterna?
– Det blir gränslöst. Så får du arbeta med det som är 

okänt. Det blir lite läskigt, men om du arbetar med det 
som är okänt så vågar du tänka nya tankar.

Rymden blir ett alternativ till och ett sätt att efterlikna 
utsatta platser på jorden. För studenterna blev ingenjörernas 
NASA lika främmande som slummen i Kisumu i Kenya.

– Du kanske ser skeenden och saker som folk gör och så 
förstår du inte. Då kommer alla de där frågorna. Frågorna 
driver och utvecklar dina tankar.

Mötet med ingenjörerna på NASA gjorde kommunika-
tionsaspekten tydlig.

– När du arbetar med rymden så möter du folk som arbetar 
med saker som man verkligen inte ens kan tänka ut vad de hål-
ler på med. Man måste kommunicera för att kunna förstå mer. 
Då används ett systemspråk för att överbrygga språkproblem. 

Arkitekten behöver nästan alltid formulera om proble-
met som ska lösas, säga ”Det här tror vi att ni behöver!”.

– Som designer så har du kunder som har problem som 
är upplevda men inte uttryckta, som det där med rök i kök. 
Det finner man till exempel i Afrika.

Hos NASA mötte Maria och hennes studenter samma sak. 
Arbetsmiljön var tillåtande men ibland mycket konservativ.

– NASA är ju kul. Man gillar motstånd, och att diskutera. 
Plötsligen är allt möjligt, men sen – nej. Ska nånting igenom 
ska det ju kvalitetssäkras. På NASA är de lätta och roliga att 
arbeta med, samtidigt som man måste vässa sina argument!

Rymdfartens bortglömda mjuka sida

Sedan hon arbetat med rymddesign har Maria fått en bild 
av astronauternas och kosmonauternas tillvaro som de 
flesta i rymdbranschen inte känner till.
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VINTERNS PROfIL: maria NyStröm

– Jag var i Paris för tioårsjubileet för ISS, berättar hon. 
Det var första gången de hade en panel av astronauter som 
samtalade om vardagslivet däruppe. För mig var det det vi  
sysslade med när vi var på NASA. Men alla var ju så förbluf-
fade! Oj vad konstigt att det kunde betyda så mycket, de små 
detaljerna som gör livet drägligt. För det övriga rymdsam-
hället som byggde ISS var det första gången de hörde den 
mjuka sidan, av dem som är uppe. 

Hållbarhet här och däruppe

I Maria Nyströms forskning har utsatta astronauter på 
rymdstationen eller på månbas och den utsatta människan 
i slummen i Kenya något gemensamt. Det handlar om 
hållbarhet, vilket är en idé som hon brinner för.

– Det är som att bygga sitt habitat på månen eller Mars: 
det du producerar ska du leva med. Det känner man av i 
slummen. Är du då inte miljövänlig på Mars, eller männis-
kovänlig, så slutar det bara på ett sätt. Tänkte vi sådär på 
jorden skulle vi hantera våra jord på det sättet. För det är 
ett system vi lever i.

Marias arbetsgivare Chalmers tekniska högskola har 
hållbarhet som ett av sina fokusområden. Men Sverige är 
inte något föregångsland när det gäller hållbarhet, tycker 
Maria. På sina håll är Kina bättre, där hon nyligen varit på 
världsutställning i Shanghai. Akademin samarbetar med 
samhället och industrin.

– Mycket händer väl i Sverige, men vi är inte världs-
bäst. Man får inte slappna av. Och där kan rymden lära 
oss jättemycket om de livsförsörjande systemen. De har 
egentligen inte förändrats sedan de uppfanns i 1800- 
talets England. 

I ett avseende vill Maria Nyström tillbaka till förindu-
striell tid. Som exempel berättar hon hur mycket bättre hus 
av lera fungerar jämfört med de modernare plåtskjul som 
de fattiga bor i i Kisumu i Kenya.

– Kan man inte använda lera på ett modernt sätt om 
man lyfter in rymdteknik? Såklart man kan. 

För invånarna i Kenya handlar det om överlevnad och 
trivsel precis som det gör för astronauterna i rymden.

– NASA tänker ju överlevnad, men ibland gör inte vi 
det. Vi har så mycket resurser som vi bara pumpar på.

I Marias arbetsrum ligger en handväska av märke Louis 
Vuitton, men där i ena hörnet finns ett operationsbord 
som hon och hennes medarbetare utformat för använd-
ning i rymden, men som skulle funka lika bra på fält-
sjukhus på jorden. Samtidigt har NASA nyligen kunnat 
hjälpa ingenjörer att designa kapseln som räddade de 33 
gruvarbetare som blev fast i San Juan-gruvan i norra Chile. 
Västvärldens rymdprojekt har gett insikter som påverkar 
fler än bara de välbeställda. Alla behöver trivas där de bor 
och arbetar.

– Man vinner i längden på att man trivs. Ibland 
undrar jag om vi bygger städer för att vi trivs där. Det är 
inte säkert. 



SOMMARENS PROfIL: JuLia Becker

av Robert cumming 
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De kosmiska partiklarna regnar ner över oss hela tiden. Julia Becker vill veta var de kommer ifrån. 
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h
ur hittar man en tysk astrofysiker bland folkmas-
sorna på en svensk storstads paradgata? När det 
gäller Julia Becker hjälper inte fördomar om vare 
sig tyskar eller forskare. Det är de små tecknen som 
gäller: tung förmodligen laptopförsedd ryggsäck, 

vänligt leende och ögon känsliga för kosmiska partiklar. 
Fast nu ljög jag om det där sista. Julia Becker ser ut som en 
alldeles vanlig människa, men hon har alldeles spejsade sa-

ker i huvudet. Hon parkerar cykeln på Avenyn i Göteborg 
som hon besöker för tillfället och vi slår oss ner på ett kafé.

–Vad går du och tänker på just nu, frågar jag som inled-
ning i ett försök att få ett spontant svar. 

Men Julia Becker är van vid att få frågor om sin forsk-
ning och börjar förklara pedagogiskt att det hon alltid 
tänker på är de kosmiska partiklarna – de laddade par-
tiklarna som kommer från långt utanför solsystemet och 
som regnar ner över oss hela tiden (och som ibland kallas 
kosmisk strålning). 

Var kommer de ifrån egentligen? Frågan är het. Expe-
rimentet AMS-2 åkte nyss upp till rymdstationen för att 
fånga just kosmiska partiklar och undersöka deras ur-
sprung. Har den mörka materian en roll i dramat? Är det 
– som många astronomer trott – supernovors chockvågor 
som får upp farten på dem? 

– Det är faktiskt inte bevisat, säger Julia.
Det obevisade är väl Julia Beckers hemterritorium. Hon 

gör återbesök i Göteborg, en stad där hon tidigare arbetat 
som forskare. Här samarbetar hon med två av stadens 
tyngre professorer, Marek Abramowicz vid Göteborgs 
universitet och John Black vid Onsala rymdobservatorium 
och Chalmers. Det här är bara två projekt av många som 
Julia Becker har ett finger med i. 

Vändpunkt i Örebro

Just nu har Julia ett jobb som biträdande professor vid 
Bochums universitet i mellersta Tyskland. Ändå är det 
naturligt för henne att vara i Sverige. Hon började sin bana 
inom den astronomiska forskningen när hon studerade 
fysik och under studietiden spenderade ett år i Örebro.

 Julias hemstad Wuppertal, inte långt från Bochum, är 
känd för sin märkliga spårvagn där vagnarna hänger ner 
från rälsen. På plats sedan 1901 har den kanske inspirerat 
en och annan framtida ingenjör att tänka annorlunda. 
Men när den redan räkneglada Julia skulle plugga vidare 
efter gymnasiet var det utlandet som lockade. Med släkt i 
Örebro kändes Sverige som ett givet mål.

– Jag började plugga där faktiskt. Jag ville plugga 
utomlands. En anledning var att jag inte visste var jag 
ville plugga, så det kändes lika bra att börja utomlands 
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och skaffa utlandserfarenhet.
– Jag tyckte alltid det var spännande med fysik. Men jag 

tyckte också att det var svårt, och jag var inte säker på att 
jag skulle klara av det.

Där gjorde hon sitt examensarbete med hjälp av fors-
kare vid hemuniversitetet Dortmund och Fredrik Wallin-
der vid Örebro universitet.

– Det var ett svårt ämne. Man fick verkligen sätta sig 
ner och ta mycket tid att lära sig grejerna. Jag tror man lär 
sig med tiden hur man hanterar såna abstrakta problem, 
att man inte kan förstå allt. Att det tar tid att förstå saker. 

PA: Är fysik fortfarande svårt? 
– Ja, annars hade vi löst allting! Det är klart att det är så 

fortfarande, men man går framåt ändå även om det är svårt.

Kosmiska partiklar

Julias forskning började redan i Örebro inta en plats där 
partikelfysikens och astronomins vägar korsas.

– Min huvudfråga som jag pysslar med är att ta reda på 
ursprunget till den kosmiska strålningen, partiklar i rym-
den som är laddade och reagerar på magnetfält i univer-
sum och som man inte vet var de kommer ifrån. 

Tillsammans med kolleger i både Sverige och Tyskland 
är målet att ta fram metoder för att ta reda på var dessa 
mystiska partiklar kommer ifrån.

Små svarta hål

Sedan fick hon en postdoc-tjänst vid Göteborgs universitet. 
Där jobbar professor Marek Abramowicz, som intresserar 
sig särskilt för de svarta hålens närmaste omgivningar.

De började redan då arbeta med ett klurigt projekt. Hur 
många små, ännu oupptäckta svarta hål skulle det kunna 
finnas i universum? Arbetet med projektet håller Julia och 
Abramowicz på med även idag.

PA: Finns dessa svarta hål på riktigt?
– Kanske, kanske inte. Just nu finns det ingen bra metod 

att upptäcka dem. Vi har försökt olika vägar, men det 
verkar väldigt svårt. Det kan till och med vara så att de kan 
utgöra den mörka materian. 

De små hålen skulle möjligen kunna upptäckas om de 
ibland passerade genom stjärnor eller planeter. Då skulle 
man kunna se energin som frigörs. Men sådana händelser 
är mycket svåra att upptäcka, visar Julias beräkningar. An-
tingen så överförs så lite energi till planeten eller stjärnan 
– eller så är sådana händelser bara kolossalt sällsynta.

– Kanske bara en gång i universums historia!

Antarktis’ isar som partikelfångare

Nu deltar hon, tillsammans med kollegor i Tyskland, Stock-
holm och Uppsala, i det internationella experimentet IceCube, 
som finns på Antarktis och registrerar universums mest svår-
fångade partiklar, neutrinerna. För Julia är det neutrinerna som 
slutgiltigt kan lösa gåtan om de kosmiska partiklarna.

icecubes neutrinodetektorer borras ner i den antarktiska isen.

är det från sådana här ställen som de kosmiska partiklarna börjar 
resan mot jorden? supernovaresten snr 0509-67.5 i stora magel-
lanska molnet i en bild från chandra- och Hubbleteleskopen.

neutrinoteleskopet icecube i antarktis.
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– De kan vara jätteviktiga, säger hon.
Som teoretiker har hon en lika viktig roll i projektet 

som de som bygger experimentet och mäter dess resultat.
– Mitt ämne var väl att kolla vilka källor som finns som 

kan producera neutriner med hög energi. Har du redan en 
teori om vad partiklar kan komma ifrån så är det enklare 
att designa sin analys så att man kan se något, säger Julia.

IceCube har redan sett neutriner som uppstår när 
kosmiska partiklar träffar atmosfären. Men ännu väntar 
forskarna på att bekräfta neutriner från yttre rymden. 

– I mitt arbete tittade jag på olika källor, aktiva galax-
kärnor och gammablixtar.

Med sina beräkningar för IceCube får Julia kombinera 
två favoritområden, partikelfysik och astronomi. 

– Det var de ämnen i mina studier som jag tycker var 
skojigast. Det var roligt att lära sig mer om partikelfysik, 
sen lära sig mer om astronomi, för man måste förstå hur 
de här källorna fungerar, det tyckte jag var jättespännande. 

Varifrån kommer partiklarna?

PA: Vad är det med kosmisk strålning som vi inte förstår?
– Vi har ingen aning om var den kommer ifrån!
Astronomer har längre trott att de kosmiska partiklarna 

skickas ut i rymden från chockvågorna som uppstår när 
stjärnor exploderar som supernovor. Men ingen vet om 
det verkligen är sant – eller om det finns någon annan 
orsak bakom dem.

– Det är väl en bra teori. Men experimentellt finns det 
inget bevis för att det är sant. 

Julia tror att neutrinerna, om de går att detektera med 
till exempel IceCube, kan ge svar på frågan. Till skillnad 
från de laddade kosmiska partiklarna far de i raka linjer 
genom rymden. Kan man fånga dem och identifiera deras 
källor så kan man äntligen få veta vad det verkligen är som 
skickar iväg de kosmiska partiklarna. Det är en viktig fråga 
för hur hela galaxen beter sig, tycker Julia.

– Det är en hel del energi som går till den kosmiska 
strålningen, så det är viktigt att förstå den.

Tillsammans med en student arbetar Julia på att kont-
rollera om IceCubes neutriner skulle kunna ha färdats till 
jorden ända från gammablixtar, som tros uppstå när svarta 
hål föds i avlägsna galaxer.

– Det är en väldigt trevlig analys, säger Julia.
En gammablixt håller på i tio sekunder, förklarar hon, 

så vet man var den finns på himlen. Då kan man kolla om 
IceCube sett en neutrino anlända från samma håll samti-
digt som gammablixten. Men det gäller att göra det försik-
tigt. Vad som räknas som ”samtidigt” kan vara subjektivt.

– Man tänker ”Ja. härborta finns det en neutrino!” och 
så blir man psykologiskt lite jävig.

Istället gör Julias kolleger analysen blint. 
– Vi gör först vår analys utan att titta på våra data. 

Sedan får hela kollaborationen bedöma om analysmetoden 
är bra eller inte. 

När alla har bestämt att den är bra så kan de riktiga 
data analyseras. Först då kan man vara säker på allt gått 
rätt till.

– Vi är väldigt försiktiga! Men det är bra. Så ska det gå 
till vetenskapligt. Det är jobbigt att dubbelkolla hela tiden, 
men inte alls tråkigt. Håller man på med en sån process så 
vet man till slut att det man får fram, det stämmer.

Mörk materia

Fysikerna tror att mörk materia också kan ligga bakom en 
del av de kosmiska partiklarna. Tecken på det har hittats 
av bland andra det svensk-italienska rymdexperimentet 
Pamela (PA 2008/4). Men för att kunna vara säkra måste 
astrofysikerna förstå fysiken bakom de kosmiska partiklarna.

– Pamelamätningarna kan man förklara med mörk 
materia, men det finns en möjlighet att förklara dem med 
astrofysik, med supernovarester, säger Julia.

Julia Becker brinner för de kosmiska partiklarna. Men 
undervisning och andra arbetsuppgifter pockar hela tiden 
på uppmärksamheten. Jag undrar vad det är med forsk-
ningen som motiverar henne. På ett medvetet plan handlar 
det om att föra forskningen framåt, menar hon. Men det 
finns ett annat skäl.

– Undermedvetet gör jag väl det för att det bara är roligt att 
lösa problem. Sånt som ingen annan har kollat på tidigare. 

PA: Det låter ju roligt. Finns det något som är jobbigt 
med forskningen?

– Med mitt jobb ska jag arbeta, undervisa, hålla 
föredrag, resa, skriva ansökningar, bli intervjuad! Det är 
väldigt mycket på en gång. Då måste man vara organise-
rad och kunna känna sina gränser. Ibland kan det bli för 
mycket, och det händer att man har dåligt samvete när 
maninte hinner med allt i den omfattningen man själv 
tycker man borde. 

PA: Har du någon ny upptäckt på gång som du kan 
berätta om?

– Nu i Göteborg har jag jobbat med John Black. Vi har 
en ny idé som vi har arbetat på, men inte publicerat än, 
där vi föreslår en ny metod för att hitta ursprunget till den 
kosmiska strålningen i Vintergatan. Det tror jag kan bli 
väldigt spännande. 
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HöSTENS PROfIL: aNNa rathSmaN

av Anna Davour 

foto: ulf Jonsson

Anna på Rymdbolaget

anna rathsman kan sitt fält från grunden. hon har varit med och utvecklat den svenska 

satelliten freja. Nu ansvarar hon för informationen om verksamheten hos Swedish Space 

corporation – koncernen som förr hette rymdbolaget.

D
et känns långt till röriga laboratorier och högtekno-
logiska renrum. Entrén till huvudkontoret för SSC 
(Swedish Space Corporation) i Solna är elegant i 
sten och glas, som en korsning mellan en bank och 
en hotellobby. Satellitmodellerna som är utställda 

till beskådan ser i den här omgivningen mer ut som 
konstföremål än något tekniskt. Detta är ett företag med 
ambitioner och internationell prestige.

Här möter mig Anna Rathsman som är SSC:s informa-
tionschef. Hon är proper men avslappnad i svart mocka-
jacka, professionell i sin framtoning. Jag får en kopp te i ett 
fläckfritt fikarum och noterar att det finns en hel hylla med 
identiska koppar med SSC:s nya logotyp. Man är noga med 
den grafiska profilen, och Rymdbolaget – som namnet var 
ända till tidigare i år – är redan ett minne blott. På en an-
nan hylla står en blandning av mer personliga koppar, en 
del av dem handmålade.

Rymdens möjligheter

Anna Rathsman är både effektiv affärskvinna och ingen-
jören som började sin bana på Rymdbolaget redan 1987. 
Hon var då med och utvecklade forskningssatelliten Freja. 
Hon lever fortfarande nära de praktiska aspekterna av 
rymdverksamheten, och det är väldigt nyttigt för den som 
ska kunna förklara för andra.

– Eftersom jag jobbat med rymden i så många år är jag 
bra på att berätta om det. Om vad man kan göra – och 
inte, säger Anna Rathsman.

Det är ändå inte lätt att nå ut med information om rymd-
verksamhet, och kanske särskilt svårt att berätta för allmänhe-
ten om vad Sverige faktiskt har för styrkor i sammanhanget.

I somras ringde många tidningar i samband med att 
ballongen som skulle bära instrumentet PoGOLite i en 

bana runt nordpolen inte flög som den skulle (se Populär 
Astronomi 1/2011 och 3/2011). Anna Rathsman är är noga 
med att betona att ballongen inte störtade utan togs ned 
kontrollerat när den inte klarade att nå avsedd höjd. Det 
här är försiktigheten hos en luttrad informationschef, nå-
gon som inte vill ge näring till osaklighet eller sensations-
makeri. De flesta av de reportrar som hörde av sig frågade 
om själva ballongen; det är spektakulärt i sig att skicka 
en ballong dubbelt så stor som Globen i en bana kring 
Nordpolen. Det var svårare att tala om nyttolasten, den 
vetenskapliga utrustningen som skulle mäta polarisationen 
hos gammastrålning från Krabbnebulosan.

Inga frågor om Sverige

Samma sorts svårighet upplevde Anna Rathsman när 
Christer Fuglesang blev hela svenska folkets rymdhjälte 
och hon också fick sitta med i tv-soffor. Man frågade en 
massa om hur Christer Fuglesang hade det där ute, och 
hur det var att vara astronaut, men inte mycket om vad 
Sverige annars gör i rymden. Helst vill hon få tala om 
rymdpolitik och om Sveriges förmågor. Den stora bilden.

– Folk vet inte mycket om rymden och vad vi behöver den till.
Inte minst för att studera jorden. Med data från ovan kan 

man analysera bland annat väder och klimat, utbredning av 
istäcken och skogar, och atmosfärens sammansättning.

– ”Det finns i Google Earth”, säger folk. Gamla bilder! 
Det tror man att man klarar sig med.

Om det nu är så viktigt att informera, hur kommer det sig 
att SSC, ett statligt bolag, numera inte har någon information 
på svenska på sin webbplats? Anna Rathsman skakar lätt på 
huvudet och förklarar att man diskuterat det och bedömt att 
det viktigaste var att göra webbnärvaron mindre spretig och 
mer enhetlig. Hon hänvisar till Esranges sidor, där det ska fin-
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lad satellit som sändes i omloppsbana runt månen) som 
hon säger kom på första sidan i stora tidningar i England, 
Tyskland och Frankrike, men som bara blev en liten notis 
här hemma. Hon upplever också att man i andra länder 
är bättre på att tala om värdet av ha närvaro i rymden för 
tillväxt och kompetensutveckling.

Det här är Anna Rathsmans hjärtefrågor. Men hur blev 
det så? 

Att jobba med rymdteknik var inte något självklart 
val. Anna Rathsman hade från början inte något särskilt 
intresse för just sådant. Hon läste till ingenjör med inrikt-
ning mot elektroteknik eftersom hon kände ingenjörer 
som verkade ha roliga jobb. På någon arbetsmarknadsdag 
för teknologer skulle man sedan ange vilket område man 
kunde tänka sig att arbeta inom, och hon sade rymden, lite 
taget ur luften. Det ledde till praktik på ett rymdföretag 
och efter examen till Freja och sedan vidare på den vägen.

Freja vann över musiken

Fast det hade kunnat bli något helt annat. Inte ens ingen-
jörsutbildningen var självklar.

– Jag tycker om att spela fiol, säger hon med en antydan 
till ett leende. 

Hon söker med blicken i taket, som för att hitta undfly-
ende gamla minnen. 

rymdbolaget blev ssc

rymdbolaget bildades av riksdagen 1972. 2011 änd-
rades namnet till ssc, swedish space corporation. 
ssc utvecklar rymdteknik och sänder upp ballonger 
och sondraketer, huvudsakligen på uppdrag av svenska rymdstyrelsen och 
europeiska esa. 

den första svenska satelliten var viking som sändes upp 1986 för att 
göra mätningar för norrskensforskning.

ecaPs och nanospace är helägda dotterbolag till ssc. nanospace 
gör mikromekaniska system, bland annat små styrmotorer för miniatyr-
satelliter (så kallade ”cube sats”) som etsas i kiselstrukturer ungefär 
som kretskort. ecaPs tillverkar ett miljövänligt bränsle för styrmotorer, 
HPgP, som kan ersätta det konventionella bränslet hydrazin, som är ett 
nervgift och mycket cancerframkallande, och därför kräver noggranna 
säkerhetsrutiner vid hantering.

nas nyheter på svenska ibland, men när jag kommer hem och 
tittar efter kan jag inte hitta detta. Det är Rymdstyrelsen och 
deras webbsatsning Rymdkanalen man får gå till. Från SSC:s 
håll arbetar man på en annan nivå, förutom med att svara 
i telefon när journalister ringer genom att hålla seminarier, 
närvara på mässor och ta emot besök.

Annars menar Anna Rathsman att medier i andra länder 
ofta har bättre täckning av svensk rymdverksamhet än våra 
egna. Hon nämner exemplet SMART-1 (en svenskutveck-
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vINTERNS PROfIL: aNNa rathSmaN

– Jag hade tankar på att bli altviolinist, men i tjugoårsål-
dern var jag ju för gammal för att börja på en sådan karriär.

Det var nog inte fel i det långa loppet, för bland satelli-
ter och sondraketer verkar Anna Rathsman ha hittat hem. 

Freja var ett viktigt projekt, både för Sverige som rymd-
nation och för henne personligen. 

– Det är min bebis! är Anna Rathsmans spontana utrop 
när Freja kommer på tal.

Hennes kroppsspråk blir något mindre återhållsamt när 
hon berättar om de fem intensiva åren med projektet. När man 
ska sända upp en satellit är det mycket som måste fungera, och 
man har ett orubbligt uppskjutningsdatum att arbeta mot. 

Det var en ganska liten grupp, vilket gjorde att alla blev 
inblandade i olika sidor av arbetet. Sådant arbete blir väl-
digt omväxlande, och man lär sig mycket. Det blev resor 
och internationella kontakter också, bland annat med Kina 
eftersom Freja skickades upp därifrån tillsammans med en 
kinesisk satellit.

– När man har tekniska saker att diskutera är inte språket 
någon jättestor barriär, säger Anna Rathsman och skissar i 
luften när hon visar hur man kan rita och peka så att alla kan 
förstå. Formler och siffror är också ett gemensamt språk.

En viktig lärdom av Frejaprojektet var att man kunde 
bygga en liten satellit som ger bra vetenskapliga resultat 
för en jämförelsevis billig penning. Det gav näring åt idéer 
om att skicka upp små och ännu billigare instrument i 
omloppsbana, och därur föddes mikrosatelliterna Astrid-1 
och Astrid-2.

– Vi är duktiga på det här i Sverige. För en liten summa 
pengar kan vi göra mycket.

Plötsligt ringer telefonen som Anna Rathsman har lagt 
framför sig på det åttakantiga konferensbordet. Det är dot-
tern som ringer hemifrån, hon kan inte hitta hunden. Det 

finns ju också mer i livet än arbete. Familjen, hunden, och 
också en häst som Anna Rathsman har tillsammans med 
en vän. Men fiolen blir det inte tid till numera. 

Glädjen när det funkar i rymden

Det var under åren med Freja hon träffade sin man Peter, 
som också arbetade på Rymdbolaget. De har nu två tonårsbarn. 

– Det blir mycket rymd i vår familj, konstaterar Anna. 
Kanske lite väl mycket ibland. Efter ett antal år med 

Rymdbolaget tyckte hon att hon behövde göra något an-
nat. Hon tog då ett jobb på Ericsson, som chef för system-
utveckling av radiodelarna för 3G-basstationer. Det var kul 
och väldigt lärorikt, men efter tre år och i samband med att 
Ericsson organiserade om och allt var ganska rörigt fick hon 
en förfrågan från sin gamla arbetsplats om hon ville komma 
tillbaka. Hon antog erbjudandet. Det är ändå en speciell 
tillfredsställelse i att skicka upp apparater från jorden.

– Glädjen när man ser något i rymden fungera är större än 
den man känner när ett samtal kan kopplas fram, säger hon. 

PA: Saknar du att vara med och bygga saker själv?
– Ja, svarar hon utan att tveka. Ibland suger det i ingen-

jörstarmen.
Men hon jobbar även nu väldigt nära ingenjörerna, inte 

minst i sin funktion som stöd till dotterbolagen ECAPS 
och NanoSpace, vilket upptar den halva av hennes arbets-
tid som inte fylls av informationsuppgifterna. 

Det händer mycket i Rymdsverige, och Anna Rathsman 
tycks vara med överallt. Det blir en hel del resande, inte 
minst till Esrange där hon redan i september har varit tre 
gånger sedan sommaren. 

– Det är nästan bara roligt, säger hon.

… För att nysta upp 
denna historia måste vi 
backa tillbaka till början 
av 1800-talet och till 
observatoriet i Palermo, 
Sicilien …
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