
14    populär ASTRONOMI · JUNI 2005

Ulf R. Johansson om
populärvetenskap & sånt

ULF R. JOHANSSON debuterar härmed som kåsör i 
Populär Astronomi. Han kommer att medverka i vartannat 
nummer. Han är journalist på Kvällsposten i Malmö och 
aktiv amatörastronom.

I en tid när astronomiska fakta förändras med ljusets och 
mörkrets hastigheter och det enda som stämmer från 
dag ett till dag två i en hyggligt uppdaterad populärve-

tenskaplig bok möjligtvis är sidhänvisningarna, undras:
Finns det någon volym i det egna astronomibiblioteket 
som håller? Som har ett bäst före-datum som närmar sig  
det eviga, den liggande åttan? Jag tror att de flesta amatör-
astronomer håller med mig om att en kandidat måste vara 
Garret P. Serviss’ Stjärnhimlen sedd genom en teaterkikare. 
Denna fantastiskt trevliga stjärnguide av en av den tidiga 
science fiction-litteraturens ikoner kom på svenska re’n 
1902 (förord av C. V. L. Charlier) och har, trots den sekel-
gamla patinan, nästan allt klart för sig. Det som mr Ser-
viss inte kunde veta om – t. ex. supernovan 1885 i Andro-
medagalaxen – är försumbart  och samtidigt idéhistoriskt 
intressant. 

Jag har fortfarande stor nytta av Serviss’ bok. Den plus 
uppföljaren, Patrick Moores Exploring the Night Sky with 
Binoculars (1986) ligger alltid framme vid min Claes Ohlson-
kikare (tio gångers förstoring), och jag njuter nästan varje 
stjärnklar kväll av Serviss’ guidning på stjärnhimlen från 
min balkong. Tips: Serviss’ bok bör fortfarande finnas på 
något välsorterat antikvariat – den rekommenderas varmt 
för alla som har ett romantiskt klappande hjärta för stjärn-
himlen.

*

Tyvärr görs aldrig någon Sifoundersökning av svensk-
ens förhållande till den celesta världen. Det skulle 
onekligen vara intressant  att få veta vad svensken i 

gemen tror sig veta om stjärnor och planeter. Hur många i 
de större städerna har överhuvud taget sett Vintergatan? 
Hur många kan peka ut Polstjärnan? Tror svensken på 
stjärnorna, eller säger vi som han som besökte sierskan 
Saida och frågade henne: ”Jag vill inte veta vad som ska 
ske i morgon, jag vill veta var jag var i går kväll”? Är det 
överhuvud taget viktigt med ett astronomiskt ABC?

I samband med 1 april framträdde astronomen Cosmos 
Jönsson i en dagstidning och utlovade multum till den som 
plockade upp nedfallet rymdgrus efter en lokal meteor-
svärm som synts över Landskrona. Jag tror inte många 
gick på skämtet, men hur många skrämdes i mitten av 
1980-talet då Åke Ortmark – den gången nyhetsankare i 
Aktuellt – satt i rutan och påpekade att ”kometen Halley 

närmar sig Sverige”? En och annan fick garanterat kvälls-
téet i vrång strupe. 

För en tid sedan hörde jag i Godmorgon, Världen! radions
Tysklandskorrespondent påstå att tyska folket är lika oin-
formerat om EU-konventionen som om Mars’ (!) baksida. 
Alltså: Behovet av populär astronomi  är stort även i de 
finaste, de mest upplysta och bildade journalistkretsar. 

I dag kan ingen skylla på att populär astronomi är en 
bristvara. När jag växte upp på 1950-talet rådde radio-
tystnad; en och annan gång bröts denna tystnad genom 

ett föredrag av Knut Lundmark, och nya böcker av honom 
var en stor händelse. Åke Wallenquist, en annan yrkesastro-
nom som tog folkbildandet på allvar, skrev understreckare 
i Svenskan, som även vi skåningar tog till oss. 

Med den populärvetenskapliga pocketboken, som kos-
tade en halv veckopeng, började det hända saker. De enda 
som släpade efter var, märkligt nog, oengagerade fysiklä-
rare som aldrig insåg att det var viktigare med fantasieg-
gande astronomilektioner än att kidsen skulle räkna på lu-
tande stegar med kända friktionskoefficienter. Heders alla 
gamla tidens adjunkter och lektorer som prioriterade rätt!
Nu skriver vi 2005 och ingen kan egentligen klaga över 
tillgången på populärvetenskap i massmedierna och via 
nätet. Cynikern Ambrose Bierce definierade teleskopet
som ögats motsvarighet till örats telefon, en uppfinning 
som gör att avlägsna föremål plågar oss med en massa 
onödiga detaljer. Så är det, de ”onödiga detaljerna” för-
ändrar den astronomiska världsbilden varje sekund. Lan-
dets sista professor i fysik, Gunnar Bäckström (Umeå), 
skrev en debattglad bok på temat Vad  tjänar fysik(er) till? 
Samma fråga kan ställas om astronomerna. Vad tjänar de 
egentligen till? Ett svar är att de lär oss att inte ta något 
för givet, att dagens upptäckt bara är en byggsten i det sto-
ra bygget och möjligtvis, om forskaren har tur, förvandlad 
till en idé- och vetenskapshistorisk fotnot i morgon. 

Panta rhei, allting flyter. Men floden finns kvar – och 
glöm inte: En bra lots dit är gamle Serviss!                      ♦


