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Sist men inte minst har vi Robert P. Kirshner, pro-
fessor vid Harvard University och en av de astro-
nomer som aktivt medverkat i upptäckten av uni-

versums acceleration. Nyutkomna The Extravagant Uni-
verse – exploding stars, dark energy and the accelerating cosmos är 
skriven med pondus och kompetens. Kirshner förklarar 
inte bara hur supernovorna observeras, vad som verkli-
gen uppmätts och hur dessa resultat tolkas i form av den 
mörka energin. Han försöker också beskriva historien 
och arbetet bakom de nya resultaten. Vad tänker man 
egentligen som astronom när ens data talar för ett uni-
versum som domineras av den kosmologiska konstant 
som självaste Albert Einstein kallade sin största blunder? 

Kirshner har varit med i en av de två ledande forskar-
grupperna och kampen mellan dessa är ett genomgående 
tema i boken. Kirshners historieskrivning är därvidlag 
inte särskilt ödmjuk. Vetenskapssociologiskt är det därför 
en mycket intressant bok, som berättar om vetenskaps-
samhället bakom kulisserna. Boken rekommenderas till 
dem som utöver kosmologins hetaste resultat också vill 
veta hur den moderna astronomin faktiskt fungerar.

Den som vill veta mera om forskningsområdet kan 
titta på hemsidorna:

cfa-www.harvard.edu/cfa/oir/Research/supernova/HighZ.html

www-supernova.lbl.gov/

Alexandra Coelho Ahndoril, Stjärneborg, Albert Bonniers Förlag, 2003. 
ISBN 91-0-058008-2.

Stjärneborg är titeln på en helt nyutkommen 
roman om astronomen Tycho Brahe. Författaren 
Alexandra Coelho Ahndoril är född och uppvuxen 

i Helsingborg, dvs. i Tychos hemtrakter. Romanen har 
fått lysande kritik inte bara i mer lokala tidningar som 
Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet, 
utan även i Dagens Nyheter. Dagens 
Nyheter hade först en recension och några 
dagar senare kom nästan ett helt uppslag i 
tidningens nya kulturbilaga där t.o.m. en bild 
av författaren fi ck pryda hela förstasidan!

Boken kan alltså sägas vara en mycket väl-
skriven roman. Som gammal Tycho Brahe-räv 
kan jag naturligtvis ha synpunkter på en och 
annan detalj, men sådant får man tåla när 
det är en roman. Något som kan se mycket 
faktaartat ut men, är helt påhittat, är univer-
sitetsläraren Branting som presenteras som 
Tychos gamle läromästare från Köpenhamn.

Vi som lever i Sverige ett par hundra 
år efter Tycho associerar nog främst 
namnet Branting med Hjalmar Branting som var 
mest känd som socialdemokratisk partiledare och 
sedermera statsminister. Vad som är mindre känt är 
att Hjalmar Branting faktiskt – dock utan att avlägga 
någon examen – studerade naturvetenskap vid 
Uppsala universitet. Han var också periodvis anställd 
vid Stockholms observatorium. Om detta berättas i 
Nationalencyklopedin som också förtäljer att Hjalmar 
Branting som barn var brådmogen, begåvad och särskilt 
intresserad av matematik och astronomi!  Jag kan inte 
låta bli att göra tankeexperimentet att Hjalmar Branting 
fötts några hundra år tidigare och blivit en svensk Tycho.  
Se där, nu har Alexandra Coelho Ahndorils påhittade 
bifi gur berikat min fantasi!

I romanen kallas Tycho genomgående för ”Tyge”.  
Någon kanske retar sig på detta, men namnet är helt rim-
ligt eftersom boken inte handlar om vetenskapsmannen 
utan om människan Brahe. Han hette defi nitivt Tyge på 
danska. I vetenskapliga sammanhang var han däremot 
Tycho med hela den lärda världen och namnformen 

Tycho används också i den lilla femradiga 
efterskriften till romanen.

I denna lilla efterskrift får däremot 
Tycho ett lite väl hårt eftermäle.  Där sägs 
nämligen att ”Sju år efter hans död uppfanns 
den första kikaren som kom att göra hans 
världssystem, alla hans instrument och observa-
tioner för evigt föråldrade.”  Visserligen bör-
jade man använda instrument med linser 
då, men Tychos resultat blev grunden för 
Keplers lagar och hans utveckling av den 
vetenskapliga metodiken blev bestående. 
Lärdomshistorikern professor Rolf  Lind-
borg i Lund har påpekat att hos Tycho på 
Ven upphörde den vetenskapliga medelti-

den och en ny tid inleddes!

Till sist en liten fundering sprungen ur det faktum 
att Alexandra Coelho Ahndorils bok är just en 
roman med den konstnärliga frihet det innebär.  

Antag att en romanförfattare – för att inte kunna beskyl-
las för historiska detaljfel – uppfi nner en helt fi ktiv 1500-
talsmiljö befolkad av påhittade vetenskapsmän och andra 
personer.  Skulle den romanen bli läst och skulle det 
bli helsidor och omslagsbilder i våra ledande tidningar?  
Knappast! Alexandra Coelho Ahndorils bok har utan 
tvekan visat att gamle Tycho fortfarande är ett affi sch-
namn.
    Klas Hyltén-Cavallius

En svensk roman med renässansmänniskan Tycho Brahe som central-
fi gur har kommit ut. Den har recenserats i många dagstidningar. En 
Tycho Brahe -kännare lämnar här några personliga refl ektioner.
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Boktips
Donald G. Goldsmith, The Runaway Universe, Perseus Publishing, 2000. 
ISBN 0-7382-0429-3.
Mario Livio, The Accelerating Universe, John Wiley & Sons, 2000.
ISBN 0-471-39976-0.
Robert P. Kirshner, The Extravagant Universe, Princeton University Press,  
2002. ISBN 0-691-05862-8.

Universum kommer för evigt att expandera. 
Galaxerna avlägsnar sig ifrån varandra i en allt 
snabbare takt. Denna kosmiska acceleration 

drivs av någon slags mörk energi som vi i nuläget inte 
har den blekaste aning om vad den består av. Den mörka 
energin tycks faktiskt dominera universum, så att den 
vanliga materien vi känner så väl endast utgör en bråkdel 
av universums beståndsdelar. Denna häpnadsväckande 
kosmiska bild växte fram under senare delen av 1990-
talet och har fullständigt förändrat 
vår syn på universum och dess 
framtid. Kosmologin, läran om 
universum i stort, har reviderats 
och läroböckerna har fått skrivas 
om. En av de grundläggande 
observationerna bakom dessa nya 
insikter är mätningar av avlägsna 
supernovor. Nu har den spän-
nande jakten på supernovorna 
som avslöjar universums framtid 
blivit föremål för fl era populärve-
tenskapliga böcker, och jag har för 
Populär Astronomis räkning läst 
tre av dessa.

Donald Goldsmith har tidigare skrivit 
ett fl ertal populära böcker i astronomi. 
Han är en driven vetenskapsskribent 

som verkligen kan berätta en historia. Nivån i The 
Runaway Universe – the race to fi nd the future of  the 
cosmos är väl anpassad för den intresserade läsaren utan 
djupa förkunskaper i astronomi. Goldsmith är duktig på 
att förklara även tämligen abstrakta begrepp. Boken tar 
avstamp i Einsteins dilemma med ett universum som 
verkar kollapsa av sin egen gravitation och hans infö-

rande av den kosmologiska konstanten. Efter en utförlig 
genomgång av vår grundläggande bild av kosmos berät-
tas sedan livfullt om hur två stora internationella fors-
kargrupper under 1990-talet kämpat om att först kunna 
fi nna avlägsna supernovor, för att ur dessa observationer 
kunna utläsa universums öde. Boken är välskriven och 
spännande, och det är den bok jag skulle vilja rekom-

mendera för den läsare som 
inte redan är insatt i ämnet. 

Mario Livio, astro-
nom vid Hubble-
teleskopets hög-

kvarter, har berättat samma 
historia på ett lite annorlunda 
sätt. Parallellt med historien 
om hur de nya resultaten
tillkommit och tolkats 
berättar Livio om hur hans 
skönhetsbegrepp passar in i 
vetenskapen. The Accelerating 

Universe – Infi nite Expansion, the Cos-
mological Constant, and the Beauty of  the 
Cosmos är en bok full av refl ektioner 
av en sprudlande aktiv och stundom 
kontroversiell yrkesastronom. Förfat-
taren fokuserar mer på vad de nya 
resultaten implicerar och huruvida 
den nya världsbilden kan uppfattas 
som estetisk. Det är en bra bok skri-

ven precis efter det att de nya supernovamätningarna 
lanserats. Men jag tycker att en del av de kopplingar som 
görs mellan vetenskapliga teorier och exempelvis skön-
het inom konsten emellanåt kan uppfattas som både 
högtravande och krystade.

Jesper Sollerman vid Stockholms observatorium arbetar inom den internationella 
gruppen High-Z Supernova Search Team. Man behandlar främst det mycket 
avlägsna universum och dess struktur. Han har läst tre populärt skrivna böcker 
som utkommit under senare år och som behandlar de färskaste resultaten i ämnet.



Stjärnkarta här för 
15 april, maj och 
juni, eller?
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PER AHLIN vid Stockholms 
Folkobservatorium är himmels-
redaktör och ansvarar för 
sidorna  34– 38.

SOMMARTID
Den 30 mars är det dags igen att ställa klockan en timme 
framåt – då går vi och större delen av Europa över till 
sommartid, så kl. 2 på morgonen blir tvärt kl. 3.
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SOLEN PÅ STJÄRNHIMLEN
I början av april står solen i stjärnbilden Fiskarna men når 
Väduren kl. 7 den 19 april, Oxen kl. 18 den 14 maj och 
Tvillingarna kl. 2 den 22 juni.

STJÄRNKARTA I POPULÄR ASTRONOMI!

Från och med detta nummer kommer det att 
finnas en stjärnkarta i Populär Astronomi.

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

Himlen vrider sig kring en punkt som ligger nära 
Polstjärnan. De blå strecken på kartan ser ut att 
nästan stråla samman där. På två timmar vrider 
sig himlen så mycket som från ett blått streck till 
nästa. Tittar man på himlen vid ett bestämt klock-
slag varje dag så är avståndet mellan två streck 
också lika mycket som himlen förändras på en 
månad.

Kartan till höger visar senvintermorgnarnas, vår-
nätternas och försommarkvällarnas stjärnhimmel. 
Lite mer exakt är himlen vriden så här klockan 
3 i mitten av april, när natten är som mörkast i 
mitten av maj (det vill säga klockan 1 sommar-
tid) och klockan 23 i mitten av juni. Fast i mitten 
av juni är det förstås bara i södra Sverige som 

STJÄRNHIMLEN 
under april, maj & juni

KARTAN GÄLLER FÖR:
MITTEN AV APRIL KL. 3
MITTEN AV MAJ KL. 1 
MITTEN AV JUNI KL. 23
(för andra tider får den vridas)

himlen är tillräckligt mörk för att 
man skall kunna se några stjär-
nor.

Karlavagnen kan man alltid se 
om det är mörkt och klart. Här 
står den mycket högt i väster. 
Tistelstången pekar söderut mot 
Björnvaktaren och den brand-
gula Arkturus. Flera ljusa stjär-
nor står rätt nära horisonten. I 
sydväst har vi den vita Spica i 
Jungfrun och i väster Regulus 
i Lejonet. I nordväst syns ännu 
Castor och Pollux i Tvillingarna 
och längre mot norr står den 
gula Capella i Kusken. Lågt i 
söder får du kanske syn på den 
brandgula Antares i Skorpionen. 
Högt i öster lyser Vega i Lyran 
och Deneb i Svanen och när-
mare horisonten hittar du Altair i 
Örnen.


