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Hej, jag har en dotter på 5½ år som har ett stort intresse 
för rymden. Vi var och såg A beautiful planet på Cos-
monova i Stockholm förra helgen. Känner ni till om det 
finns andra upplevelser – i Sverige, Norden, eller övriga 
Europa – som kan vara intressanta? Jag har letat och 
letat men går bet. Tack på förhand!

Anna Wick, Nynäshamn

Vilka rymdupplevelser finns?
Bland Sveriges vetenskapscentra finns många 
som bjuder på extra mycket rymd och som kan 

tilltala barn, t ex Tekniska museet i Stockholm, Universe-
um i Göteborg, Umevatoriet i Umeå och Visualiserings-
center C i Nynäshamn. Utöver Cosmonova finns andra 
fina planetarier i Lund på Vattenhallen Science Center och 
i Tycho Brahe-planetariet i Köpenhamn är värt en resa till 
Danmark. Längre ut i Europa finns mycket: speciellt spän-
nande är det spektakulära nya planetariet ESO Supernova i 
Garching utanför München i Tyskland. 

Robert Cumming, red.

SVAR
Krävdes ingenting för att nånting skulle finnas? Fanns 
ingenting utanför det som alltid funnits?

Om vi antar att nånting litet alltid funnits innan big 
bang. Eftersom nånting nu finns istället för ingenting. 
Att nånting inte kan skapas ur ingenting. Och att det 
lilla var omgivet av oändligt med ingenting. Varför 
skulle bara nånting litet alltid ha funnits, för att sedan 
börja växa och ta plats från ingenting och skapa allt som 
finns idag?

Robert Lundin

Stora frågor om stora smällen

Jag har under mina år som lärare flera gånger i olika 
sammanhang stött på en tes som jag vill fråga om: Att 
Venus i form av morgon- och aftonstjärnan ska beskriva 
något som ett pentagram på himlen. Stämmer detta? 

Främst finns denna teori hos karaktären Robert 
Langdon i Dan Browns bok Da Vinci-koden, men den 
dyker upp på olika nätforum ibland och ibland möter 
jag den hos elever. Enligt Brown finns kopplingar mel-
lan Venus och pentagrammet som satanisk symbol. 

Martin Rångeby , Uddevalla

Venus pentagram, finns det?
Jordens och Venus banor är synkade så att de 
två planeterna återvänder till samma konfigu-
ration i rymden vart åttonde jordår (eller vart 

13:e sett från Venus synpunkt). Detta kallas en banreso-
nans. Det innebär att när Venus passerar närmast solen 
på himlen – som till exempel vid Venuspassagerna 2004 
och 2012 – gör den det endast i fem olika riktningar på 
stjärnhimlen. Med lite god vilja bildar dessa fem rikt-
ningar en femkant på himlen och kallas ibland Venus 
pentagram. Romarnas benämning för Venus, Lucifer 
– latin för ljusbringare – har på grund av tveksamma 
bibelöversättningar blivit förknippad med djävulen. Så 
de ockulta kopplingarna är förståeliga – men väldigt 
långsökta!

Robert Cumming, red.

Det här är en mycket intressant fråga, men tyvärr 
har fysikerna ännu inget tillfredsställande svar! 

Ett komplett svar skulle kräva en fullständig teori om kvant-
gravitation, och det saknar vi för närvarande. Ett ofullstän-
digt svar på denna fråga kan ges på två nivåer. På en första 
nivå beror det på vad som menas med ”ingenting”. Vanligtvis 
när vi pratar om ”ingenting” tänker vi på tomt utrymme 
eller vakuum. I det här fallet är det känt att vi kan få något ur 
ingenting: osäkerhetsprincipen inom kvantmekaniken tillå-
ter att virtuella partiklar spontant kan uppstå ur den tomma 
rymden (ibland talar man om kvantvakuumfluktuationer). 
Dock kan man argumentera att dessa partiklar inte riktigt 
uppstår ur ”ingenting”, utan ur en bakgrund av tom rumtid. 

På en andra och mer semantisk nivå låter det inte 
rimligt att prata om ”förut”, för det antar att det fanns 
en tid före universums ursprung. Men inom Einsteins 
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Rymdteleskopet Plancks karta över himlen i polariserat ljus är ett 
av astronomernas redskap för att undersöka universums födsel.

Venus passerar framför solen i stjärnbilden Oxen i juni 2012. I juni 2020 sker nästan samma sak igen i Oxen, dock utan passage.
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allmänna relativitetsteori är universums ursprung också 
rumtidens ursprung, och därför är det inkonsekvent 
att prata om ett universum som skapats ”ur” ingenting, 
eftersom att prata om en tid ”före” universums ursprung 
inte är vettigt. Ett annat sätt att uttrycka detta är att uni-
versum har existerat vid alla de tidpunkter som någon-
sin har inträffat. Den stora frågan här är varför rumtid 
alls uppstod, och det är en fråga som vi just nu inte har 
något svar på.

Sunny Vagnozzi, Stockholms universitet.

Planetariet ESO Supernova utanför München.
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