
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.           ♦


