
rymdteleskopet herschel kastade in handduken 2013. 

alla data har ännu inte analyserats, men vilka är telesko-

pets största upptäckter hittills? 

10 största fynd

HerscHel-
teleskopets

hade världens då största teleskop till 
sitt förfogande.

Därför var det passande att döpa 
tidernas största rymdteleskop, som 
dessutom arbetade i infrarött, efter 
honom. Vetenskaplig projektledare för 
Herschel hos ESA är Göran Pilbratt, 
som doktorerade vid Chalmers.

Herschelteleskopet observerade uni-
versum från en bana kring L2, en plats 
1,5 miljoner kilometer bakom jorden i 
en så kallad geosynkron bana. Den 29 
april 2013 kl 15:20 tog dess kylvätska 
(helium) slut och uppdraget avslutades. 
Dess allra sista observationer beställdes 
av en svensk forskare, Kay Justtanont 
vid Chalmers. Bara av astronomer 
vid Chalmers har sedan 2010 fler än 
hundra refereegranskade artiklar om 
dess upptäckter publicerats.    

Ombord på Herschel fanns tre 
instrument, PACS (Photodetector Ar-
ray Camera and Spectrometer), SPIRE 
(Spectral and Photometric Imaging 
REceiver), HIFI (Heterodyne Instru-
ment for the Far Infrared). Svenska 
forskare från både Chalmers och 
Stockholms universitet gjorde betydan-
de bidrag till både SPIRE och HIFI.

Detta om historien. Vad har 
Herschel upptäckt som är nytt? På 
de följande sidorna kommer mitt 
personliga urval ur Herschels höjd-
punkter – tio i topp, med början från 
nummer 10.

h
erschel, ett europeiskt rymd-
teleskop som sändes upp 2009, 
slutade sitt uppdrag 2013.

I november 1982 lämnades 
ett förslag till rymdteleskop 

som skulle bli Herschel. Redan från 
början fanns starka svenska intres-
sen med. Bland de 22 forskare från 
sex länder som föreslog projektet 
var fem svenskar: Åke Hjalmarsson, 
Erik Kollberg och Sverre Lidholm 
från Chalmers och Lennart Nordh 
och Göran Olofsson vid Stockholms 
observatorium.

Projektet blev ESA-missionen 
Herschel Space Observatory, med 18 
forskningsinstitut i åtta länder, bland 
dem Kina och USA. Den 14 maj 2009 
sändes Herschel upp ombord på en 
Ariane V-raket, tillsammans med 
kosmologiteleskopet Planck.

Varför namnet Herschel? William 
Herschel (1738–1822) var en oboist 
i den tyska militären som hade ut-
vandrat till Storbritannien. Där ledde 
han på dagen blåsorkestern Durham 
Militia band. På natten tittade han 
på stjärnhimlen, tillsammans med 
sin syster Caroline, som var en viktig 
samarbetspartner. Den 11 februari 
1800 upptäckte William Herschel att 
solens ljus även innehåller infraröd 
strålning. Dessutom var Herschel en 
amatörastronom – om man nu kan 
använda den termen för någon som 

av René Liseau
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Herschels vackraste bilder visar upp märk-
liga filament och dammiga interstellära 
moln, som här i stjärnbilden orion. längst 
upp syns Hästhuvudnebulosan. Bi
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1. Spår av gravitationsvågor bekräftar universums ofattbara inflation (17 mars). Läs om  
upptäckten på sidan 4.
2. Kan vi tro på BICEP2-forskarnas nya bild av big bang? (20 mars). Ett försiktigt ja blev det.
3. Jordstor och ”beboelig”: möt planeten Kepler-186 f (18 apr). Lovande exoplanet (se s. 8).
4. Vad ska vi tro om norska fallskärmshopparens otroliga meteorit? (4 apr). Världssensation 
fångad på film visade sig vara vanlig sten.
5. Astronomiska tv-tips: nya Cosmos – och filmen om Sepideh (12 mars). 

Mest läst på www.popast.nu under våren
ivar Hamberg fotograferade komet 
lovejoy från stockholm.
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istället för bilen. Sådana avvägningar måste in, men hur man 
än gör så påverkar det, säger Henrik Gidlund på Trafikverket.

Bättre belysning på gång

I takt med att gammal belysning behöver bytas passar man 
oftast på att uppgradera till modernare och mer effektiv 
armatur, som riktar ljuset bättre och därmed inte behö-
ver gå på lika hög effekt. På en cykelbana i Göteborg har 
man testat olika armaturer och mätt upp hur mycket de 
bländar och hur mycket el de drar, och sedan dimrat ner 
dem så mycket som möjligt. Där har man även numrerat 
de olika lamptyperna och låtit allmänheten rösta på den de 
gillar bäst; på så vis får man in både den upplevda och den 
faktiska tryggheten samtidigt som man kan hålla ljusföro-
reningarna på ett minimum. 

– Vad vi gör är att jobba mer och mer med led-arma-
turer, som styr ljuset bättre dit man vill ha det. Men 
tittar man i en stad är det kanske inte vi som är de värsta 

bovarna när det gäller ljus, säger Magnus Ekelund, som är 
planeringsledare på Trafikkontoret.

Han hänvisar till strålkastare och stora reklamskyltar, och 
önskar att de kunde sänka effekten på nätterna när de inte be-
höver lysa så starkt. Då skulle inte folk bli lika bländade, och 
effekten i gatlyktorna hade i sin tur kunnat sänkas ännu mer. 

Men trots att man kontinuerligt byter till mer effektiv 
armatur finns fortfarande många dåliga armaturer kvar, så 
det kan dröja innan man kan se Vintergatan från städerna 
igen. Exempelvis har många områden kvar klotlampor, 
som faktiskt lyser mer uppåt än neråt då stolpen skuggar 
lite på undersidan. Generellt vill man bli av med dem, men 
av estetiska skäl vill man då byta på alla på en gång. 

– I de flesta fall kommer de att bytas, i några specifika 
fall kommer de att renoveras. I Slottsskogen exempelvis, 
där har man en helhetsupplevelse, och det är väl först när 
man gör ett helhetsgrepp som man kan byta armaturen, 
säger Magnus Ekelund. 

heNrik SaNDgreN är frilansjournalist och amatörastronom.

norra europa sett från den internationella rymdstationen. 

fo
to

 a
V 

aS
tr

on
au

te
n 

an
dr

é 
Ku

iP
er

S:
 e

Sa
/n

aS
a

fo
to

: 
fo

X

övER GRäNSERNA

neil degrasse tyson har gjort om carl  
sagans cosmos – sVt avvaktar dock.



beräkningar spara 4,2 TWh per år. Det är ungefär så mycket 
el som alla Sveriges vindkraftverk producerar tillsammans.

Förutom att miljön påverkas av vår elproduktion har 
ljuset även en mer direkt miljöpåverkan. År 2011 beställde 
Trafikverket en rapport för att ta reda på hur gatubelys-
ning påverkar växt- och djurlivet. Genom att söka igenom 
forskningsrapporter gjorde man en sammanställning av 
den kunskap som finns på området, och fann att artificiell 
belysning har en stor påverkan på både växter och djur, 
ibland på flera kilometers avstånd från ljuskällan. Exem-
pelvis påverkar ljuset flera djurarters beteende, biologiska 
klocka, kommunikation och förmåga att orientera sig.

Det diffusa ljus som kallas “himlaglim”, som är det som 
astronomer oftast menar med ljusföroreningar, förstör inte 
bara stjärnhimlen, utan stör även de nattliga ekosystemen. 
Bland annat syns bytesdjur lättare, och migrationsmönster 
hos exempelvis flyttfåglar störs. Närmare lamporna är det 
vanligt att insekter dras till ljuset, vilket i sin tur lockar till 
sig större djur som äter insekterna.

– Det är ju mycket djur som dras mot ljuset. Generellt kan 
man säga att det är djur som använder stjärnor till navigation, 
då blir det det här cirkelbeteendet mot en lampa, säger Niklas 
Johansson som är biolog på Länsstyrelsen i Jönköping.

Insekter ser månen överallt

Då ljuset från månen och stjärnorna i praktiken är paral-
lellt kan ett djur navigera genom att hela tiden flyga med 
en stark ljuskälla exempelvis 30 grader till höger om sig, 
och då flyga helt rakt. Men om exempelvis en nattfjäril 
flyger förbi en lampa behöver den hela tiden svänga för 
att ljuset ska komma från rätt håll, och resultatet blir att 
den flyger i en spiral närmre och närmre lampan. Denna 
dammsugareffekt är så stark att den helt kan slå ut lokala 

insektspopulationer. Finns det fler än en lampa, vilket det 
oftast gör, blir insekterna om möjligt än mer förvirrade.

– De kommer aldrig så nära månen att de blir belysta 
från alla håll samtidigt, säger Niklas Johansson.

Insekterna blir lätta byten för nattliga jägare som flad-
dermöss. Man kan tänka sig att fladdermössen då borde 
gynnas, men det är tvärtom.

– För fladdermössen är det kanske mindre problem än 
för insekterna, men det blir problem med fåglar som nappar 
dem när de sitter under lampor på dagen. Det är reproduk-
tionsstörande också när de borde leta efter en partner istäl-
let för att flyga runt under lampor, säger Niklas Johansson.

Ljuset påverkar även växter, fiskar, reptiler, amfibier och 
fåglar negativt. Som om inte det vore nog finns det många 
studier som visar på att även vi människor påverkas nega-
tivt av all belysning, med bland annat melatoninbrist och 
sömnsvårigheter som följd. 

Blir tryggheten bättre?

Lampornas syfte är oftast att öka tryggheten, men det betyder 
inte att säkerheten ökar. Den som går i ett upplyst elljusspår 
kan se spåret väl, men utanför syns bara en svart vägg. På 
samma sätt får älgar som sprungit upp på vägarna försämrat 
mörkerseende, med resultatet att de inte vågar sig tillbaka till 
skogen utan stannar på vägbanan.Trots det brukar folk känna 
sig tryggare med mer lampor även på sådana ställen där de 
kan försämra den faktiska säkerheten. Dåligt riktad belysning 
som bländar kan underlätta för inbrottstjuvar, fast det känns 
tryggare med lampan på. Just detta är en svår övervägning för 
dem som bestämmer hur olika platser ska belysas, speciellt 
när man samtidigt måste väga in en miljöaspekt.

– Ibland punktbelyser vi extra vid vissa cykelbanor på 
landsbygden, då är tanken att man ska få folk att välja cykeln 
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ingen mår bra av 
ljusföroreningar

av Henrik Sandgren

i Svenska akademins ordlista finns det 103 stycken 
sammansatta ord som börjar med “ljus”, men mellan 
“ljusförhållanden” och “ljusgestalt” lyser ljusförore-
ningarna med sin frånvaro. Att problemet är såpass 
okänt kan vara en bidragande orsak till att det är så 

omfattande; de flesta ärenden gällande belysning som 
kommer in till exempelvis Trafikverket handlar om att 
folk vill ha mer ljus. Väg- och gatubelysning står för ma-
joriteten av all utebelysning i Sverige, och Trafikverket är 
med sina 200 000 lampor ansvarigt för ungefär en tiondel 
av det. Där är man dock väl medveten om problemen 
som lamporna orsakar.

– Det finns ju en lagstiftning som säger att områden i 
en tätort ska vara belysta, där har man inte så mycket att 

välja på. Men utanför tätorterna får man ju väga för- och 
nackdelar, säger Henrik Gidlund på Trafikverket. 

Lamporna slukar el

En av de största negativa effekterna av att lysa upp himlen 
så mycket som vi gör är den energiåtgång som krävs, som är 
kostsam för både miljön och skattebetalarna. När man i Cal-
gary i Kanada bytte till mer effektiv armatur sparade man 
1,7 miljoner dollar per år. I Sverige använder vi ungefär 14 
terawattimmar (TWh) om året till belysning, varav 10 TWh 
används av företag och offentlig verksamhet. Om de bytte 
till modern belysning skulle de enligt Belysningsbranschens 

att det är svårare att se stjärnor i städerna än ute på landet är väl känt bland amatörastronomer. färre känner dock till  

vilken påverkan ljusföroreningar har på djurliv, energiförbrukning eller människors hälsa och säkerhet.

samma kamerainställningar ger helt olika resultat på en mörk plats på landet – och inne i storstaden (motsatt sida)
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merkurius lyser ofta starkt, men kan ändå vara svår att få syn på, eftersom himlen är så ljus i solens närhet där pla-
neten håller till. Hösten är de morgonpigga merkuriusskådarnas tid. De kvällspigga får lov att passa på på våren. en 
månad efter midsommar är det i gryningen man kan se planeten. Den här gången är det främst från sydligaste sve-
rige som man kan se den. nordligare merkuriusobservatörer får ge sig till tåls till månadsskiftet oktober/november.

 från sydligaste götaland kan man i gryningen under en dryg vecka efter mitten av juli se merkurius nära 
horisonten i nordost. merkurius står högst över horisonten omkring den 21 juli, men syns bäst något dygn senare 
eftersom dess ljusstyrka ökar. för att hitta merkurius kan man ta hjälp av den ljusstarka planeten Venus som den 
här gången står åt samma håll på himlen. se bild på motstående sida.

Månens faser

Nymåne
27 juli, 25 augusti och 24 september.

Halv kommande
5 juli, 4 augusti och 2 september.

Fullmåne
12 juli, 10 augusti och 9 september.

Halv avtagande
19 juli, 17 augusti och 16 september.

Den vackert inringade planeten saturnus är i stjärnbilden Vågen. saturnus befinner sig rätt sydligt och syns främst 
från södra sverige.

 i skymningen i juli står saturnus nära eller en bit över horisonten i sydsydväst till syd-
väst och går ner i västsydväst någon eller några timmar senare. i augustiskymningen står 
saturnus allt lägre i sydväst och går ner i västsydväst en stund senare. i slutet av augusti 

skyndar planeten mars förbi. se ovan. i september står planeten nära eller en bit över hori-
sonten i sydväst i skymningen och går snart ner. från södra svealand kan man se saturnus fram 

till mitten av september. från södra götaland kan man se saturnus i ytterligare en månad.

Den ljusstarka planeten jupiter dyker upp i gryningsljuset en bit in i augusti. Den gulvita jupiter är då i 
stjärnbilden kräftan. strax intill står tillfälligtvis den ännu ljusstarkare planeten Venus. se ovan.

under augusti går jupiter upp i nordost en stund före gryningen och står nära eller en bit över horisonten 
i öster till nordost när det ljusnar. i september går jupiter upp i ostnordost någon eller några timmar efter 
midnatt och står en bit över horisonten i öster till ostsydost när dagen randas.

under en stor del av juli står den brandgula mars rätt nära spica, stjärnbilden jungfruns ljusaste stjärna. Avstån-
det är minst den 13 juli, då mars står bara drygt två fullmånar från spica. mars drar sedan iväg österut längs 
ekliptikan och når stjärnbilden Vågen en dryg vecka in i augusti och hastar förbi saturnus i slutet av månaden.  
se bilder på motstående sida. i mitten av september når mars skorpionen.

mars står avigt till på himlen och syns bara från södra götaland. mars lyckas dock hålla undan för solen i den 
allt tidigare skymningen och står hela tiden rätt lågt i sydväst till sydsydväst när skymningen faller i juli, augusti 
och september. mars går ner i västsydväst inom någon timme.

Den ljusstarka planeten Venus kan dominera skymnings- eller gryningshimlen, men denna sommar håller sig 
Venus någorlunda på mattan (nära horisonten). 

Venus syns i gryningen. i början av juli kan man bara se Venus från södra sverige. när en vecka återstår av juli 
blir Venus synlig även från mellersta norrland, och från norra norrland kan man se planeten först när natthimlen 
mörknar en smula i början på augusti. planeten står nära eller en bit över horisonten i ostnordost till nordost när 
det ljusnar på morgonen. kring mitten av augusti passerar Venus nära planeten jupiter och en bit in i september 
passerar Venus förbi regulus, den ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden lejonet. se bilder på mostående sida. i 
september står dock Venus allt närmare horisonten i gryningen och någon gång i slutet av september uppslukas 
hon av gryningsljuset i öster.
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Det krävs kikare eller teleskop för att 
se de yttersta planeterna bra. uranus 
befinner sig strax söder om ekliptikan 
inte långt från stjärnan 73 i fiskarna. 
uranus rör sig tillfälligt baklänges 
(från öster mot väster i förhållande 
till stjärnorna). även neptunus rör 
sig baklänges strax söder om eklip-
tikan nära stjärnan s [sigma] i Vat-
tumannen. också explaneten pluto 
stretar glanslöst fram (eller snarare 
baklänges) en bit från stjärnan 29 i 
stjärnbilden skytten mellan ekliptikan 
och gränsen mot sobieskis sköld. N
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Solen, månen och planeterna 
merkurius’ läge varje dag på gryningshimlen, då solen står 6° under horison-
ten och gryningen börjar omkring tre kvart före soluppgången. Bilden är ritad 
för latitud 55°.

Venus’ läge på gryningshimlen när solen står  
4° under horisonten omkring en halvtimme före  

soluppgången. Bilden är ritad för latitud 60°.
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man kan ta hjälp av den ljusstarka planeten Venus för att hitta merkurius. 
Venus syns även från nordligare breddgrader, men för att få syn på merku-
rius bör man helst befinna sig i södra götaland. Bilden visar hur Venus och 
merkurius står i gryningen då solen står 6 grader under horisonten omkring 
tre kvart före soluppgången 19 juli. Bilden är ritad för latitud 55°. 

kring mitten av augusti står planeterna Venus och jupiter nära 
varandra på gryningshimlen rätt lågt i ostnordost. Bilderna här 
intill visar läget i gryningen den 18 augusti när solen står 4° 
under horisonten omkring en halvtimme före soluppgången. Då 
är avståndet minst. Bilden t.h. är ritad för latitud 60°.

STjäRNfALL (meteorer)
Årligen passerar jorden genom flera kometbanor med kometgrus som ger 
upphov till stjärnfall. Stjärnfallen som hör till en viss kometbana ser alla ut att 
komma från samma ställe på himlen.

Nätterna kring den 11–12 augusti kommer stjärnfall från stjärnbilden 
Perseus. Perseus står i skymningen en bit över horisonten i nordnordost och 
senare högre i öster. Månen är dessvärre full den 10 augusti och dess ljus stör. 

SOLEN fjäRMAST
Jordens bana runt solen är oval, så avståndet till solen varierar. Största avstån-
det är 3 % längre än det minsta. Den 4 juli kl. 2 kan vi fira att avståndet är 
störst. Det är en tillfällighet att det sker mitt i vår sommar. På södra halvklotet 
är det ju mitt i vintern nu. Årstiderna beror inte på avståndet till solen, utan på 
hur högt över horisonten solen står mitt på dagen.

HöSTDAGjäMNING
Den 23 september klockan 4:29 är det höstdagjämning. Just då passerar solen 
från den norra till den södra himmelshalvan. Solens mittpunkt korsar himmels-
ekvatorn. Höstdagjämningen är alltså inte en dag, utan en händelse som inträf-
far vid en viss tidpunkt. Vilket datum denna tidpunkt hör till beror på i vilken 
jordisk tidszon man befinner sig.

några dagar in i sep-
tember passerar plane-
ten Venus nära stjärnan 
regulus. Bilden visar 
läget i gryningen den 
5 september när solen 
står 6° under horisonten 
omkring tre kvart före 
soluppgången. 

mars och spica i skym- 
ningen den 15 juli när 
solen står 6° under ho-
risonten omkring tre 
kvart efter solnedgången. 

mars och saturnus i 
skymningen den 25 
augusti när solen står 
6° under horisonten 
omkring tre kvart efter 
solnedgången. Bilderna  
är ritade för latitud 55°.

Dag och natt är inte lika långa vid höstdagjämningen, utan något dygn 
senare. Det beror på att jordens atmosfär får ljuset att gå i en svagt böjd båge 
ner mot marken. Därigenom kan solen lysa lite ”runt hörnet” på jorden. Solen 
lyser alltså alltid på lite mer än halva jorden. Det gör dagarna lite längre och 
nätterna lite kortare än vad de annars skulle vara.
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Stjärnhimlen under juli, augusti och september


