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a
stronomiska fenomen har i alla tider inspirerat 
musiker, konstnärer och poeter. Det är något i 
själva mötet med universum som tycks sporra vår 
kreativitet. Människan har i stort sett införlivat 
astronomiska fenomen i alla sina kulturer. Alltifrån 

forntidens grottmålningar, vidare genom de första högkul-
turerna i Mesopotamien och Egypten till Tjechovs beskriv-
ning av månens sken en natt: ”På kvarndammen en skärva 
av en sönderslagen butelj glänste som en liten stjärna.” 
Astronomin används också som ett uttryck i människors 
skapande inom musiken. 

Detta har fått oss att undra: i vilka sammanhang an-
vänds de astronomiska fenomenen i popmusiken? Vilka 
känslor och situationer får astronomiska begrepp sym-
bolisera? Vilka föremål dyker upp, och vilka gör det inte? 
Reflekteras några tidstypiska rymdhändelser i musiken? 
Och blir det någon gång fel?

I denna artikel skall vi börja skrapa på ytan i detta 
ämne. Vi börjar med att fiska upp ett knippe pop- och 
rocklåtar och gör ett försök att se vilka astronomirelate-
rade teman som dyker upp. Vi funderar också över vilka 
rötter dessa referenser till astronomiska objekt har tillbaka 
i tiden, samt ger några förslag på tolkning av texterna. 

Med avsikt undviker vi i denna artikel artister och låtar 
som uttryckligen har astronomi som huvudtema, utan tar 
upp sådana som mer reflekterar gamla astronomiska teman 
eller tidstypiska inslag. Vi hoppas kunna återkomma med 
mer musikteman i framtiden, gärna med input från läsarna!

Stjärnorna som gudar 

I det gamla Babylonien studerade människor både 
stjärnhimlen och andra fenomen för att lära sig mer om 

framtiden. Eftersom stjärnorna betraktades som gudar 
kunde kanske stjärnornas och planeternas rörelser avslöja 
något om gudarnas intentioner. Någonstans här har vi röt-
terna till astrologin vars historia i början hänger ihop med 
astronomins. Flera tusen år senare ser vi fortfarande ekot 
av denna tanke i t.ex. Depeche Modes låt It´s no good. 

Bryan Ferry kom 2010 med plattan Olympia. Olympia 
var guden Zeus främsta heliga plats. I Reason or rhyme bu-
gar solen, månen och stjärnorna när personen han sjunger 
om passerar. Med tanke på att dessa var gudar måste 
personen i fråga vara av största vikt.

Vintergatan och dödsriket

Vart tar våra förfäder vägen när de har lämnat oss? Det är 
en fråga som har ställts om och om igen i de flesta kultu-
rer. Vintergatan har bland annat setts som vägen de döda 
själarna vandrar till dödsriket. Bland några nord- och 
sydamerikanska indianer och i Kents låt Elite dyker Vin-
tergatan upp igen i detta sammanhang. Även stjärnor har 
tolkats som förfäders ögon eller eldar för de varelser som 
finns på himlavalvet. 

RyMDENS kuLtur

Reason or Rhyme – Bryan Ferry (2010)

Open your heart and let me live
All the promises I could give
The sun and moon and all the stars
They bow down to you whenever you pass



Tour of the universe
– om popmusikens astronomi

It´s no good – Depeche Mode (1997)

Gonna take my time
I have all the time in the world
To make you mine
It is written in the stars above
The gods decree
You’ll be right here by my side


Elite – Kent (2002)

Min släkt är full av hjältar 
Decennier av slit 
Brustna hjärtan, trötta leder 
Deras stolthet bar mig hit 
Nu är dom gömda bakom stjärnor 
Vid vintergatans kant

Populär astronomis nya kulturredaktörer, maria Sundin och Peter ekberg, undrar: hur gestaltas egentligen astronomiska 

insikter och fenomen i populärmusiken? 
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Solen – styrka och vårens återkomst

George Harrisons Here comes the sun ger en klar och 
rättfram skildring av känslan efter en lång vinter när våren 
– och solen äntligen är tillbaka. Alla som lever i nordligare 
klimat kan relatera till låttexten. Vi hälsar också solen när 
den kommer åter. Vårdagjämningen är en tidpunkt som 
har varit viktig för att orientera sig i tiden och människor 
har byggt monument och haft astronomiska kunskaper för 
att kunna hitta den. Här kommer solen!

Vi håller oss kvar vid soltemat. På ett lite mer poetiskt 
spår går Paul McCartney i låten I’ll follow the sun där solen 
används som symbol för det goda. Men också för föränd-
ring. Personen i texten lämnar den olyckliga kärleken 
bakom sig och vänder ansiktet mot solen på mer än ett sätt. 
Symboliken blir: Om det ”regnar” i ditt liv, gå mot solen. 

Månen – känslor och dans

Efter solen är fullmånen det starkaste lysande objektet vi 
har på himlen. Fullmånens ljus är 16 gånger starkare än 
halvmånens och i en tid innan elektriskt ljus fanns var 
månens sken i stort sett nödvändigt om man ville förflytta 
sig ute på natten. Går vi tillbaka till England på 1700- och 
1800-talet ordnades danser och sammankomster runt full-
månen eftersom endast då kunde hästdragna vagnar ta sig 

fram sent. Förutom att vara en stark ljuskälla är fullmånen 
mytomspunnen och ofta kopplad till starka känslor. Med-
vetet eller omedveten om denna långa tradition dansade 
Phil Lynott hemåt alldeles för sent och väldigt kär i Thin 
Lizzys Dancing in the moonlight på 1970-talet. Vid mil-
lennieskiftet år 2000 var det åter dags för Dancing in the 
moonlight när gruppen Toploader fick en hit med en cover 
av King Harvests låt med samma titel.

Den perfekta och oföränderliga himlen

I det antika Grekland såg man himlen som en plats för 
eviga ljus som rörde sig på perfekta cirkelbanor med kon-
stant hastighet. På himlen förändrades ingenting. Jorden 
var helt annorlunda – en plats för förändring och gjord 
av ett annat material än de lysande stjärnorna. I Romeo 
and Juliet sjunger Mark Knopfler ”I love you like the stars 
above” kanske som ett tecken på perfekt och konstant 

 Romeo and Juliet – Dire Straits (1981)

Juliet when we made love you used to cry
You said I love you like the stars above  
 and I love you till I die
There’s a place for us you know the movie song
When you gonna realise it was just that the time was  
 wrong Juliet?



Dancing in the moonlight – Toploader (2000)

Dancing in the moonlight 
everybodys feeling warm and bright 
its such a fine and natural sight 
everybodys dancing in the moonlight

Dancing in the moonlight – Thin Lizzy (1977)

But I’m dancing in the moonlight
It’s caught me in its spotlight …
Dancing in the moonlight
On this long hot summer night

I´ll follow the sun – The Beatles (1964)

One day you’ll look to see I’ve gone 
For tomorrow may rain, 
so I’ll follow the sun 



Here comes the sun – The Beatles (1969)

Little darling. It’s been a long, cold, lonely winter
Little darling. It feels like years since it’s been here
Here comes the sun, and I say it’s alright

Sun, sun, sun, here it comes …



Tour of the universe
– om popmusikens astronomi

   

kontakta populär astronomis kulturredaktörer Maria sundin och peter ekberg på rymdkultur@popast.nu
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kärlek? Idén om himlen som en plats för perfektion dyker 
upp i Andromeda Heights. I låten skall ett hem byggas, och 
här används inte gips eller andra vanliga byggmaterial ef-
tersom de kommer att gå sönder med tiden. Hemmet skall 
byggas högt på en bergssida med stjärnorna som grannar 
och i det grannskapet krävs bättre material än de vanliga. I 
det här fallet är det kärlek och respekt som hemmet byggs 
av, men tanken om himlen som något annorlunda och mer 
bestående än jorden genomsyrar sången.

Tidstypiska rymdteman

1969 landade de första människorna på månen. Innan dess 
genomsyrades 1960-talet av rymdkapplöpningen mellan 
USA och Sovjet, och bevakningen från media var stor. 
David Bowies Space Oddity är från 1969 och i texten kan vi 
läsa hur tidningarna vill veta vilken typ av skjortor Major 
Tom bär. Astronauterna var hjältar och inga detaljer var 
för små för att vara ointressanta! I sången får vi följa ett 
uppskjut och en rymdpromenad samt höra lite av kom-
munikationen mellan astronauten och ”ground control”. I 
slutet bryter Major Tom kontakten med jorden. Enligt Bo-
wie är sången inspirerad av filmen 2001: A Space Odyssey. 
Titeln Space Oddity är en ordlek med Space Odyssey.

Ett av de tidiga bevisen för att jorden var rund var att på 
skepp som närmade sig eller lämnade kusten sågs masten 
först respektive sist. I Ted Gärdestads låt Satellit försvinner 
dock båten bara i dimman, och en underbar referens till anti-
ken gick förlorad! I nästa vers finner vi att gravitationen mel-
lan jorden och månen dyker upp. Låten är från 1970-talet, då 
antalet satelliter i omloppsbana sakta men säkert började öka. 
Fortfarande var satelliter något nytt och kanske spännande. 
Texten, och framförallt titeln, känns väldigt tidstypisk.

Universums storhet och radiovågor som färdas  
med ljusets hastighet

John Lennon drar in astronomin på ett helt annat sätt i 
sin Across the universe. Här används begreppet universum 
för att skänka mystik och rymd (!) åt musiken och texten. 
Vi möter en abstrakt låttext där det vardagliga blandas 
med det mystiska. Kärlek lyser som miljoner solar! Bilder 
av brutet ljus som dansar som miljoner ögon. Färdas inte 
Lennon själv genom universum i en strof? Ord, känslor 
och tankar strömmar hursomhelst ut tvärsöver univer-
sum i Lennons text och Lennons musik har gjort just det 
genom radio- och tevespelningar. Vid det här laget har 
radiovågorna nått närmare 50 ljusår bort!

Astronomin blev inte helt rätt …

Med detta exempel från Europe öppnar vi en ny kategori. 
De felaktiga referensernas underbara värld. Den rymdrela-
terade texten fortsätter att fascinera. Vi känner alla spän-
ningen vid nedräkningen inför uppskjutet. Europe använder 
astronomiska begrepp för att ge en djupare känsla åt musi-
ken. Men hur står det egentligen till med astronomikunska-
perna? Venus är kanske inte den lämpligaste av destinatio-
ner med sina 460 grader och smältande berg i hettan. Att 
det skulle finnas några Venusvarelser som skulle se skeppet 
komma glidande och välkomna oss är tyvärr omöjligt. Med 
tanke på att det rör sig om några ljusminuter till Venus så 
visar sig också textförfattarens bild av avstånden i rymden 

Space Oddity – David Bowie (1969)

This is major Tom to ground control, I’m stepping  
 through the door

And I’m floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
Here am I sitting in a tin can far above the world
Planet Earth is blue and there’s nothing I can do

Satellit – Ted Gärdestad (1979)

Jag, är inte rädd att flyga, jag
För ovanför molnen står himlen på glänt
Som jorden och månen vi dras till varann
Men håll mig så hårt som du kan 

Jag känner mig som en satellit, satellit, ooh 
som en satellit högt upp i det blå …

Andromeda Heights – Prefab Sprout (1997)

We’re building a home on the side of a mountain
Above the clouds, next to the sky
And after our labours the stars will be neighbours
We’ll take our place with them in space
We’re not using concrete or plaster or wood -
They’d lower the tone of our new neighbourhood
And mortar will crumble with age and neglect
We’re building our home upon love and respect
And when we’ve built it we’ll call it Andromeda 
Heights

Across the universe – The Beatles (1969)

Images of broken light which dance before me like a  
 million eyes,
They call me on and on across the universe,
Thoughts meander like a restless wind inside a letter 
box
They tumble blindly as they make their way
Across the universe …

Limitless undying Love which shines around me like a
million suns, and calls me on and on
Across the universe
Jai guru deva, om,
Nothing’s gonna change my world.
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braka ihop totalt. Om man färdas ”många ljusår” kommer 
man hela vägen till en annan stjärna. 

I texten till Frank Sinatras Fly me to the moon står 
några ut i sångtexten. För det första så kommer man inte 
närmare stjärnorna i någon vettig mening bara för att man 
reser till månen. Men det kan ju vara ursäktat med tanke 
på den poetiska slutklämmen. Fast å andra sidan så är det 
inte möjligt att leka bland stjärnorna. Annat än i tanken 
förstås. Några vårar på Jupiter blir det inte. Polaxelns lut-
ning räcker inte för det. Marsvåren är säkert okej, om man 
har tät rymddräkt med syrgastuber! Till textens fördel kan 
vi säga att den på ett snyggt sätt tar upp temat med evigt 
liv och förknippar det med stjärnorna. 

Sedan kan vi inte undgå att nämna ”Tour of the uni-
verse”, det namn som syntrockgruppen Depeche Mode för 
några år sedan valde på en av sina många världsturnéer. 
Innan vi byggt nya typer av rymdskepp eller hittat mäng-
der med maskhål genom rymden så får nog bandet nöja 
sig med att resa runt på jordklotet. Kanske visste David 
Gahan och resten av bandet inte mer om rymden, än att en 
”Tour of the universe” lät möjlig? Eller menade de att deras 

turné var den bästa i universum. Alla tänkbara Aliens-
orkestrar undantagna? Därom tvistar fansen. 

Astronomi och musik

Vi har nu tittat på 14 låtar från sju decennier. Att skrapa 
på ytan visade sig frammana en störtvåg av material. Det 
finns förvånansvärt lite skrivet om astronomi och musik 
och under författandet av denna artikel hittade vi mängder 
av astronomirelaterad musik som inte tas upp här. Att det 
finns ett samband med rötter långt tillbaka i tiden och i 
många olika typer av musik är uppenbart. Vi har plockat 
fram några grundläggande teman och hoppas på inspira-
tion för fler artiklar, som sagt gärna med hjälp av läsarna. 

Keep on dancing in the moonlight! Låtarna lägger i en 
spellista på Spotify: http://tinyurl.com/popastify tar dig dit. 

Peter ekberg och maria SuNDiN är nya kulturredaktörer för Populär Astronomi. 
Maria är astronom vid Göteborgs universitet. Peter är filosof och författare, aktuell 
med boken aliens! .

like a million suns

The final countdown – Europe (1986)

We’re heading for Venus and still we stand tall
’Cause maybe they’ve seen us and welcome us all, 
With so many light years to go and things to be found
I’m sure that we’ll all miss her so
It’s the final countdown

Fly me to the moon – Frank Sinatra (1954)

Fly me to the moon 
Let me play among the stars 
Let me see what spring is like 
On Jupiter and Mars 
In other words, hold my hand 
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