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4 Tillsammans 
intar vi kosmos
Efter 4,5 miljarder år tillsammans 
i rymden har vi jordbor inlett ett 
alldeles nytt skede i vårt förhållande 
till månen. Under tre skälvande år 
från 1969 till 1972 besökte tolv astro-
nauter månen, och de första femtio 
åren av den här nya tiden firar vi nu 
2019. Snart kan det bli dags igen för 
människor att lätt studsa stövlarna 
i måndammet, men 50 år är kanske 
ändå en kort tid att ta till sig ett så 
avgörande steg som att inta rymden. 

För det är det det handlar om. 
Jorden hade redan innan visat sig 
vara varken platt eller universums 
centrum. Månresorna gav oss 
bilder av jorden från rymden och 
en känsla av samhörighet som vi 
behöver mer än någonsin. Men 
månen blev ett systerklot bland alla 
andra klot i universum. Månen är 
nyckeln till att förstå de miljarder 
andra planeter som vi nu vet finns 
i vår galax. Månens runda form 
visar upp hur tyngdkraften regerar 
i rymden, och varför också solen 
och stjärnorna är runda. Och till 
skillnaden från jordens glömska, 
självläkande yta vittnar månens 
kraterprydda landskap om att även 
solsystemets minsta kroppar – as-
teroiderna och kometerna – kräver  
vår respekt. 

Efter ett par decenniers erfa-
renhet av livet är det lätt att tro 
att man kommit till insikt om 
mycket. Våra första femtio år med 
månen är bara början. Liksom 
de hundra åren av svensk astro-
nomi som Svenska astronomiska 
sällskapet nu firar, och det senaste 
globala astronomiska seklet som 
den Internationella astronomiska 
unionen firar. Efter 4,5 miljarder år 
vet månen var hon har oss. När jag 
tittar upp mot månen – det tröttnar 
jag aldrig på – är jag tacksam för 
att vi har fått börja vår kosmiska 
resa tillsammans med henne.
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