
D
et är verkligen ganska märkvärdigt att ett band av 
ljus sträcker sig över hela himlen – runt hela himlen 
i själva verket - och delar himmelssfären i två 
mycket nära lika hälfter. Vad betyder vintergatan i 
tingens ordning? Trivialt kan det inte vara!

Där någonstans ligger en djupare mening …
Jag skulle vilja uttala den,
men jag har glömt ordet …

säger den kinesiske eremiten och poeten Tau Yuan Ming på 
trehundratalet. Hans glömska är beklaglig, för det skulle dröja 
ända till förra seklet innan den djupare meningen klarnat.

Det är naturligt att ett så besynnerligt och (i frånvaro 
av utomhusbelysning!) påfallande fenomen som vinterga-
tan väckt undran. Aristoteles ansåg att vintergatan består 
av ”himmelska ångor” vad det nu skulle vara för något, 
medan Demokritos och Pythagoras faktiskt tycks ha me-
nat att vintergatans ljus alstras av en stor mängd var för sig 
osynliga stjärnor. Annars hade man i de gamla kulturerna 
svårt att tänka sig vintergatan som ett naturligt (fysiskt) 
fenomen. Den var en himmelsk flod eller en himmelsk 
väg eller bro för gudarna eller för de avlidna. Enlligt en 
gammal kinesisk historia skilde vintergatan två himmelska 
älskande från varandra. De kunde bara förenas en natt 
varje år när vintergatan kunde korsas på en bro av fåglar. I 
Zacharias Topelius’ skaldestycke om Salami och Zulamith 
hade dessa skilts ”av natt och död och synd också” så att 
”Omätlig låg en rymd av glans och solar mellan dem”, men 
båda hade ”begynt att bygga sig en bro av ljus från värld 
till värld”

…
och så blev Vintergatan byggd, en ståtlig stjärnebro,
som famnar himlens högsta valv och zodiakens ban
och binder samman strand vid strand av rymdens ocean.

Deras förening blev sanktionerad.
Amerikanska indianer tänkte en vacker tanke om 

vintergatan. Den var stigen till landet Efteråt. De ljusa 
stjärnorna längs stigen var de vandrande döda krigarnas 
lägereldar. Våra nordiska förfäder hade en liknande tanke. 
Enligt dem var vintergatan bron til Valhall, Bifrost, av biv 
bäva och rost = bro, den bävande bron (Bifrost – vi har i 
detta fall behållit gammalstavningen – har också identi-
fierats med regnbågen). I Valhall, de nordiska kämparnas 
landet Efteråt, var allt fröjd om inte precis frid. Valhalls 
rättigheter innefattade fria slagsmål, och blev man dödad 
kunde man likväl frisk och färdig börja om på nytt nästa 
dag. På kvällarna åt man supé på galten Särimner som 
inte desto mindre grymtade frisk och välgödd morgonen 
därpå. Valkyrior och obegränsade mängder gott mjöd 
garanterade andra fröjder.

Mjölkvägen

Att vintergatan kallas så är tämligen unikt för Sverige, 
och kanske det blivit så för att den på våra breddgrader 
inte är synlig under de ljusa sommarmånaderna, kanske 
också för att dess silverskimrande ljus påminner om en 
frostig vinterväg. På många språk kallas den som bekant i 
översättning mjölkvägen, kanske på grund av det mjölk-
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aktiga utseendet. Enligt en grekisk myt lades Herkules 
som spädbarn till gudinnan Heras bröst, men som den 
kraftbaby han bör ha varit diade han med sådan intensitet 
att Hera i smärta stötte honom ifrån sig, varvid mjölken 
spilldes ut i en flod över himlen och bildade vintergatan. 
F.ö. heter mjölk på grekiska gala (i genitiv gal’aktos) varav 
det kommer sig att astronomerna kallar alla vintergatssys-
tem, inklusive vårt, för galaxer.

Alltså försökte man redan under antiken finna en 
fysikalisk förklaring på vintergatan, och under medeltiden 
kom den arabiske fysikern och astronomen Ibn al Haitham 
(också kallad Alhazen, död 1039) fram till att vintergatan 
måste vara en kosmisk företeelse. Den slutsatsen drog 
han på basis av den mycket fundamentala observationen 
att vintergatan inte kunde vara närmare än stjärnorna, 
eftersom den sedd från olika trakter på jorden alltid intar 
samma läge i förhållande till dessa.

Galilei ser stjärnorna

Uppgiften att förklara vintergatan måste ha förefallit forna 
tiders tänkare mer eller mindre omöjlig. Utan instrument 
har man bara vaga observationer att bygga på. Men år 1609 
riktade den italienske fysikern, matematikern och astrono-
men Galileo Galilei som den förste en kikare mot stjärn-
himlen. Trots att hans teleskop knappast kunde visa mer än 
en modern prismakikare gjorde han omedelbart en serie 
betydelsefulla upptäckter. Så snart han riktade sin kikare mot 
vintergatan kunde han fastställa att Demokritos och Pythago-
ras inemot två tusen år tidigare hade varit inne på rätt spår:

Jag har observerat vintergatans beskaffenhet och materi-
al. Med hjälp av teleskopet har denna granskats så direkt 
och med sådan ögonskenlig visshet att alla de tvister som 
hemsökt filosoferna under så många åldrar har avgjorts 
och vi har till sist befriats från mångordiga dispyter om 
den. Vintergatan är i själva verket ingenting annat än 
hopgyttringar av otaliga, hopade stjärnor.

Nog skulle de ”mångordiga dispyterna” komma att fort-
sätta, och nog är vintergatan något mer än bara ”hopgytt-
ringar av otaliga, hopade stjärnor”. Men Galilei hade rätt i 
att vintergatans sken förorsakas av stora mängder stjärnor 
som är för ljussvaga för att kunna ses var för sig. Men 
hopade stora mängder stjärnor verkar kunna vara något 
av betydelse. Kanske ligger i detta en möjlighet att klara ut 
något väsentligt om hur världen är konstruerad?

Var ligger stjärnorna?

Engelsmannen Thomas Wright insåg att vintergatan kunde 
vara en nyckel till universums gåta – ”stommen i stjärnor-
nas universum” – och 1750 föreslog han att stjärnorna bildar 
antingen ett tunt, sfäriskt skal, i vilket jorden och solen befin-
ner sig, eller en ring eller flera koncentriska ringar. Något 
senare skrev Immanuel Kant i Königsberg att vintergatans 
stjärnor kunde vara ordnade i en väldig skiva. Wright övergav 
sin idé och återgick till en rent medeltida syn på universum. 
Han placerade jorden i centrum av ett sfäriskt skal och tol-
kade stjärnor och planeter som vulkanutbrott!

Wrights och Kants idéer var grundade på spekulationer och 

två nedlag i Vintergatan där den löper genom stjärnbilden Svanen. på motsatt sida syns bland 
annat nordamerikanebulosan.
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vaga observationer. Men de kunde förklara vad vi ser när vi be-
traktar vintergatan med blotta ögat och en kikare. Om vi befin-
ner oss i en ring eller ett sfäriskt skal eller i en skiva av stjärnor, 
uppfångar våra ögon mera stjärnljus om vi ser i riktningar som 
innehåller långa sträckor inom ringen, skalet eller skivan.

En modig attack

Men intelligenta gissningar är en sak. Bevis och uteslutande 
av alla tolkningsmöjligheter utom en är något helt annat. 
Nu kom en attack mot vintergatans mysterium från bättre 
förberedda ställningar, dvs. på basis av ett systematiskt obser-
vationsarbete. Mannen hette William Herschel, och han hade 
börjat som amatörastronom. Han föddes i Hannover 1738, 
blev militärmusiker och flyttade för gott till England som nit-
tonåring. När Herschel hunnit bli trettiofem köpte han en då 
populär astronomibok och konstaterade: ”När jag läste om de 
många fängslande upptäckter som gjorts med teleskopet blev 
jag så förtjust i ämnet att jag ville se himlen och planeterna 
med egna ögon genom ett sådant teleskop.” Herschel lärde sig 
bygga teleskop och kom så småningom att bygga bättre och 
större teleskop än någon annan astronom förfogade över. Mot 
slutet av 1780-talet fullbordade han sitt största teleskop med 
en spegel av en diameter av hela 1,2 meter, ett monster som 
gjorde alla andra samtida teleskop till pygméer och som inte 
skulle komma att överträffas förrän 65 år senare.

Herschel var skicklig inte bara som teleskopbyggare, utan 
också som astronom. Men han hade också tur – det slags 
tur som förutsätter skicklighet. Efter bara några få år som 
amatörastronom kom han både att träffa de rätta personerna 
och att bli mänsklighetens förste upptäckare av en planet: 
år 1781 upptäckte Herschel Uranus. Kort tid dessförinnan 
hade han blivit introducerad vid hovet, och nu dröjde det inte 
länge förrän han av kung Georg III blev tillförsäkrad ett till-
räckligt årligt gage för att helt kunna ägna sig åt teleskop och 
astronomi. Han blev en enormt flitig observatör, han samlade 
in en mängd data, han öppnade helt nya forskningsområden 
och han gjorde många mycket betydelsefulla upptäckter.

Att kartlägga stjärnorna

På grund av iakttagelser Herschel gjort med sina teleskop 
hade han kommit fram till att vi lever bland stjärnor som bildar 
ett begränsat system, en ö av stjärnor i världsrymden. Han be-
stämde sig för att försöka mäta denna stjärnös storlek och form.

Milt uttryckt skulle det bli fråga om att ge sig ut på djupast 
tänkbara vatten i en mycket bräcklig farkost. Herschel var med-
veten om detta och om att de djupa vattnen var obefarna. Han 
måste starta från ingenting. Ingen hade tidigare börjat samla el-
ler ens funderat över det slags observationer han behövde eller 
vilken metod som skulle kunna tänkas vara användbar.

Herschel antog att alla stjärnor har ungefär samma absolut 
ljusstyrka som solen. Deras skenbara ljusstyrkor blir då ett mått 
på deras avstånd. Så antog han att stjärnor av andra storleken är  
dubbelt så avlägsna som de av första storleken, de av tredje  
storleken dubbelt så långt bort som de av andra storleken osv. 
Herschel visste att dessa antaganden hade sina brister. Men han 

hade inget val, och en bristfällig metod vore bättre än ingen alls.
Herschel började nu sina stjärnlodningar som han kallade  

det. Han valde ut en serie himmelsytor fördelade på lämpligt 
sätt över himlen, och i var och en räknade han de stjärnor han 
såg där inom varje storleksklass för sig. Han konstaterade att  
stjärntätheten minskar i alla riktningar, rätt snabbt i riktningar 
utanför vintergatsbandet och oftast ganska långsamt inom vin-
tergatan. Herschels slutsats, omkring 1785, blev att stjärnorna 
är likformigt fördelade i rymden inom gränserna för ett system 
i form av en flat, rund skiva –”slipsten” var Herschels eget ord 
– med solen nära skivans centrum. I ena kanten var skivan klu-
ven av en djup inskärning; Herschels tolkning av att vintergatan 
syns delad i två grenar längs en ganska lång sträcka. Herschels 
stjärnö hade en diameter som inte översteg 10 000 ljusår.

Kunde det stämma?

Herschel hade öppnat ett helt nytt fält inom astronomin, stellar-
astronomin, dvs. den del av astronomin som studerar univer-
sum utanför solsystemet. Men trots den frenetiska attacken 
mot vintergatans mysterium, trots att William Herschel hade 
observerat stjärnhimlen intensivare och med bättre metoder 
och utrustning än någon före honom såg han inte – kunde han 
inte se – att den på sätt och vis hade lurat honom. Han anade 
det aldrig, så det var inte därför utan på grund av särskilda, i 
och för sig viktiga och banbrytande observationer som han 
gjorde (bl.a. och i korthet: Herschel hade konstaterat att äkta 
dubbelstjärnor visade inbördes stora magnitudskillnader), som 
han mot slutet av sitt liv allvarligt började misstro de förutsätt-
ningar han hade grundat sin vintergatsforskning på. Slutligen 
förkastade han mer eller mindre fullständigt resultatet av sina 
forskningar beträffande ”universums konstruktion”, ett steg lika 
heroiskt som hans forskning.

Det första allvarliga försöket att komma underfund med 
vintergatan på basis av observationer i stället för spekulatio-
ner slutade alltså med konstaterandet att medlen så långt varit 
otillräckliga. Det säger något om problemets svårighetsgrad 
att det skulle komma att dröja drygt 100 år efter Herschels 
död innan astronomerna kunde säga något nämnvärt mer 
om vintergatan än vad han kunnat. Men mot slutet av 
1800-talet och under 1900-talets första decennier kunde man 
sätta in alltmer sofistikerad utrustning, allt kraftigare teleskop 
och allt mer finslipade metoder. Man lärde sig skilja på 
stjärnor av olika absolut ljusstyrka, metoderna att bestämma 
avstånd förbättrades och plötsligt såg man vad Herschel 
aldrig uppfattade, nämligen att de mörka stråken i vintergatan 
inte är områden med färre stjärnor, utan stoftmoln mellan 
stjärnorna (och i förhållande till vintergatssystemets dimen-
sioner ganska närbelägna) som skymmer sikten för oss. När 
vintergatssystemet skulle ”lodas” måste man naturligtvis ta 
hänsyn till detta, liksom till den mer eller mindre skymmande 
materia mellan stjärnorna som finns även utanför de mörka 
stråken. Nu tror vi oss ganska väl känna vintergatssystemets 
storlek och konstruktion och att det verkligen inte är univer-
sums enda – som man faktiskt förmenat. 
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