VINTERNS PROFIL: MIORA ANDRIANTSARALAZA

Miora ser ljust på framtiden

D

et är slutet av oktober i Stockholm med allt vad
det brukar innebära: gyllene men blöta löv på vägar och gräsmattor, och en känsla av att det ändå
är skönast att vistas inomhus. I AlbaNova Universitetscentrums väldiga, vitmålade ljusgård sjuder
det av aktivitet. Hit har ett hundratal kommit för konferensen Astronomdagarna. Sveriges samlade astronomer
är unga och gamla och pratar engagerat med varandra
under rasterna.
I spända klungor finns här också de nyaste tillskotten
till Astronomisverige – nyanlända doktorander, färska
postdocs och nyfikna medlemmar i Astronomisk Ungdom – inresta från Uppsala, Lund och Göteborg. Alla
har universums framtid för sig, på olika sätt. En av dem
är Miora Andriantsaralaza, och hon är på en och samma
gång typisk och alldeles unik.
Vi slår oss ner i entrén för att samtala om hennes resa
mot stjärnorna och mot framtidens största teleskop.
Största framtidsprojektet
Miora är från utkanterna till miljonstaden Antananarivo,
huvudstad på Madagaskar. Afrikas största önation är
också en av dem som förutspås bli kontinentens ledande
länder inom astronomi, tack vare ett av det närmaste
decenniets allra största projekt inom astronomi. Miora
behöver inte överdriva.
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– SKA blir det största radioteleskopet någonsin, och det
mest känsliga. Behöver jag fortsätta? undrar hon och ler.
Miora skulle inte ha varit här om det inte hade varit för
det gigantiska globala projektet där också Sverige är med.
SKA blir en av världens största forskningsanläggningar,
och dess anläggning i Sydafrika blir Afrikas första riktigt
stora vetenskapliga instrument.
Samtidigt har Miora siktet inställt ännu längre in i
framtiden. Stjärnor som vår egen sol förvandlar sig själva
och sin omgivning när de blir äldre. De lyser upp, ändrar
färg och börjar skulptera om sin omgivning. Tillsammans
med astronomen Sofia Ramstedt vid Uppsala universitet
och med hjälp av teleskop som ALMA blir Mioras uppdrag
som forskarstudent att upptäcka hur och varför stjärnor
gör dessa fantastiska förvandlingsnummer.

Mioras favorit: Helixnebulosan enligt ESO:s teleskopet Vista.
utbildad räckte ändå inte för att göra sig en karriär hemma
i Antananarivo. Mamman, kemiingenjör, fick skola om
sig till ekonom. Pappan hade utbildat sig inom medicin,
men fick jobba i tio år med annat inom vården innan han
kunde få jobb som husläkare. Men döttrarna Miora, Tsiry
och Seheno skulle få en bättre chans.
– Vi var en familj där alla studerade hårt, berättar Miora.
Hennes intresse för astronomi började på Franska institutet i centrala Antananarivo. Dit kunde allmänheten
komma för att se dokumentärer om astronomi och intervjuer med franska astronomer. Också hemma hos en vän
till familjen, en lärare, blev det inspirerande samtal om
fysik, berättar hon. Miora började önska att upptäcka mer
och plugga på universitet.
Träning med sikte på SKA

Första astronomerna utbildas
Det krävs ihållighet, hårt arbete och tur för att lyckas i livet
i ett land som hennes. Det har Miora fått lära sig, och det
tackar hon sin mamma för att hon förstått.
– Madagaskar är liksom – Afrika! Förstår du vad jag menar?
Du ska ut och se världen, sa Mioras mamma. Det hade
hon också gjort; föräldrarna träffades som utländska
studenter i Lvov i dagens Ukraina som då under 1990talet var en del av Sovjetunionen, eller ”Sov” som hennes
mamma kallar det när hon berättar. Att vara berest och

Just då hade ett nytt program inom astronomi och fysik
startats vid huvudstadens universitetet och Miora blev en
av dess första att ta examen.
Det var en rejäl utmaning av rent praktiska skäl. Varje
dag fick Miora, liksom otaliga andra av stadens 2,6 miljoner
invånare, åka buss in från sin by in till klasserna i centrum.
– Trafiken är fruktansvärd och vägarna är väldigt
smala, så det tar lång tid dit och sedan två tre timmar
hem igen. Dessutom är det ont om bussar, så man får
kämpa om en ståplats.

Men hon stod ut. Tanken om en framtid med ett vanligt
jobb fanns inte på kartan.
– Jag ville verkligen och jag visste att jag måste, det
fanns inget alternativ. Jag ville vara på universitetet även
om det tog emot.
Med examen i bagaget ville hon följa i föräldrarnas fotspår
och åka utomlands. Den här gången var mamma skeptisk.
– Hon sa, när du kommer tillbaka till Madagaskar kommer du inte kunna hitta ett jobb. Jag sa nej, jag kommer att
hitta ett sätt att göra det!
Lösningen blev just Afrikas stora hopp inom astronomi,
SKA. Under de senaste tio åren har förberedelserna för
radioteleskopet börjat göra avtryck i många afrikanska
länder, då även Madagaskar.
Med start 2015 och stöd från både Storbritannien och
Sydafrika hade ett projekt startats upp för att träna och
utbilda unga talanger i de länder i Afrika som är partners i
SKA. DARA-projektet (Development for Africa through Radio
Astronomy, utveckling för Afrika genom radioastronomi)
fortsätter att öka och utbildar idag även inom andra teknikområden. Ett femtontal unga från Madagaskar har utbildats
inom projekt med kopplingar till SKA och Miora känner alla.
– Ibland kommer de tillbaka till Madagaskar när de har
ledigt för att dela med sig av sina kunskaper och uppmuntra studenter att söka till skolan.
I Sydafrika byggs snart de första antennerna i SKA,
stora paraboler som placeras i Karoo-öknen. Samtidigt
investeras i den generationen av ingenjörer, forskare, tekni-
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Den unga uppsalaforskaren Miora Andriantsaralaza vill veta mer än de flesta om framtid kommer att bära med sig.

av Robert Cumming
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Varför finns Helixnebulosans små kometliknande detaljer? Med hjälp
av teleskopet ALMA har Miora och hennes kolleger upptäckt mer om
hur de formas av bland annat stjärnvindar och strålning.
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I framtiden kommer SKA att ge nya insikter i nebulosorna som åldrade stjärnor lämnar efter sig. Miora Andriantsaralaza har räknat fram hur
SKA:s bild (t. h.) av den spektakulära nebulosan NGC 2440 kan komma att se ut. Till vänster en bild i synligt ljus från Hubbleteleskopet.

F OT O : D A R A PR OJ E CT

64 antenner som ska bli hundratals: teleskopet MeerKAT i Sydafrika är
en föregångare till framtidens SKA.

Finaste nebulosan
I Manchester väntade stora utmaningar. Miora hade
tränat på engelska genom att sträcktitta på tv-serierna
Friends och The Big Bang Theory, men i norra England
talade man verkligen inte som i Hollywood. Det regniga
och kalla vädret blev också en chock, och så skulle hon
dessutom fullfölja omvandlingen från astronomikunnig student till forskare. Det var extremt tufft, men tack
vare stöd från mamman hemma i Antananarivo och nya
vänner på universitetet – även de från alla världens hörn
– lyckades hon.
För sitt examensarbete fick hon arbeta både med ett av
himlens mest kända objekt, Helixnebulosan, och ALMA,
ett av dagens största radioteleskop. När vi pratar har den
vetenskapliga artikeln om detta precis blivit accepterad för
publicering i en forskningstidskrift. Miora strålar av stolthet.
– Min första! säger hon.
Nya ögon mot nebulosorna

Madagaskars eget radioteleskop – en omgjord teleantenn – är en
satsning som studenterna inom DARA-projektet arbetar med.
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Under tiden med Helixnebulosan ville Miora inte tappa
bort drömmen om de hundratals parabolerna i SKA och
deras förmågor.
Handledaren och kollegan Albert Zijlstra föreslog att
hon kunde räkna på antennernas möjligheter att studera
liknande källor och kanske lösa ett av astronomins mest
seglivade mysterier – varför har sådana nebulosor de fantastiska symmetriska former som de har?
SKA kommer att snabbt kunna göra känsliga mätningar
också av avlägsna nebulosors inre delar, berättar Miora. Om
det handlar ett helt avsnitt i Mioras mastersavhandling.

Nu fortsätter Miora med radioastronomin, och med
liknande forskningsfrågor, i Uppsala. Siktet är fortfarande
inställt på radioastronomi och SKA, och inte bara för att
det är intressanta forskningsämnen. Valet blev en framtidsfråga som är viktig för långt fler än henne, menar hon.
– Jag var superangelägen om att det skulle bli radioastronomi, att jag skulle fortsätta och bli radioastronom.
Därför att det är framtiden för Madagaskar, för Afrika, för
världen!
Tillsammans med Sofia Ramstedt blir Miora nu en av
många forskare i Sverige som studerar vad som händer
med stjärnor som solen när de börjar närma sig livets slut.
Helixnebulosan har skapats av en sol som på spektakulärt vis kastat ut sina yttre lager i rymden omkring sig.
Nu ska det handla om de ljusstarka, föränderliga, röda
jättestjärnorna som är på väg mot samma öde och som
också är omgivna av snirkliga, sirliga former som ingen
riktigt förstår.
Vad tycker Miora om att göra forskning som kan berätta
om hur vår sol en dag kommer att dö? Med en blinkning
till Star Wars har forskningsprojektet till och med det
nördiga namnet Deathstar, det är lite galghumor över det
tänker jag. Men Miora blir allvarlig och tänker länge innan
hon svarar.
– Det gäller att inte deppa, börjar hon.
Vi har miljarder år kvar och ännu är jorden en säker
plats för oss, fortsätter hon. Men det är klokt att försöka
förstå vad som väntar oss.
– Det är viktigt att veta just därför att det handlar om
vår sol och att det är så det kommer att bli. Jag ser det på
ett vetenskapligt sätt. Det är bra att veta. 
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ker och lärare som ska driva teleskopet, och i länderna
Madagaskar, Botswana, Namibia, Kenya, Zambia, Etiopien,
Ghana och Mauritius förbereds för utbyggnaden av SKA
för att täcka hela Afrika.
När Miora höll på att bli klar med sina studier i Antananarivo öppnades nya möjligheter för Madagaskars
första kull av blivande astronomer. Landet hade gått med
i DARA-projektet, och nu skulle mycket börja hända, fick
Miora höra av den malagassiska astronomen Zara Randriamanakoto som åkte hem för att rekrytera och berätta. En
gammal teleantenn utanför huvudstaden skulle upprustas
för att bli landets eget radioteleskop. Mest intressant för
Miora var att man kunde man söka till träning inom radio
astronomi i Sydafrika, och till och med ett stipendium för
att studera vidare i England. Hon sökte – och fick en plats
på en mastersutbildning i Manchester.
Miora hade inte förväntat sig att bli vald för att hon inte
hade fått göra grundträningen i Sydafrika, och hade kanske
inte samma grundkunskaper inom radioastronomi som
föregångaren Zara.
– Jag blev väldigt överraskad, och också rädd!
Som programmets första student från Madagaskar i
Storbritannien behövdes en del mod.
– Jag var först, och jag visste inte vad jag hade att vänta
när jag anlände i Storbritannien. Men jag tänkte liksom
”OK, let’s do it!” Nu när du är på plats är det bara att göra
så gott du kan.
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Mer om DARA-projektet finns på www.dara-project.org
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