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Rubina – en stjärna från Afrika!
PROFILEN

R
ubina Kotak föddes i Tanzania, men flyttade med 
sina föräldrar till Nairobi i Kenya redan vid två års 
ålder. I Nairobi arbetar fadern som läkare. Trots 
sin afrikanska uppväxt ger hon inget omedelbart 
afrikanskt intryck och verkar lite konfunderad av en 

kommentar om detta.
– I länderna i östra Afrika finns en betydande minoritet 

av indiskt ursprung och jag tillhör den. Min far är faktiskt 
född i Indien och min mor är född i Afrika av indiska för-
äldrar. Jag känner mej i alla fall helt och hållet som afrikan 
och jag har själv ingen annan relation till Indien än genom 
föräldrarna. Men det är faktiskt snart tio år sedan jag flyt-
tade från Afrika till Europa.

Men varför astronomi? När man tänker på Afrika och 
astronomi tillsammans så blir det endast Sydafrika man 
kommer att tänka på som har en astronomisk tradition, 
knappast länderna kring ekvatorn.

– Nej, och jag var heller aldrig amatörastronom, som 
det dock finns en del av även i mitt hemland. Jag hade 
upptäckt att fysik var ett intressant ämne redan under 
skolåren i Nairobi. När jag sedan sökte mig till uni-
versitetet hamnade jag i Canterbury i England, där jag 
stannade i fyra år och studerade fysik, astronomi och 
franska. Då upptäckte jag att astronomi var ett ämne 
där alla delar av den moderna fysiken kunde tillämpas, 
och detta tilltalade mig mycket. De fyra åren i England 
var egentligen bara tre, de avbröts av ett år i Strasbourg 
i Frankrike, där jag jämsides med fysik även studerade 
och praktiserade franska. Språk är för övrigt ett av mina 
intressen förutom astronomin.

Språkintresset kan man ana. Rubina talar nämligen 
utmärkt svenska också. Men efter den  grundläggande 
universitetsutbildningen i Canterbury hamnade du alltså i 
Lund. Hur gick det till? Hade du någon relation med Sve-
rige som bidrog till valet av ort för fortsatta studier?

– Jag ville ha en doktorandtjänst någonstans utom i 
England. Jag var dessutom bestämd på den punkten att 
jag skulle kunna påverka min egen utbildning så mycket 

jag mycket lite om landet och kände ingen. Men jag blev 
väl mottagen vid institutionen och jag är van att klara 
mig själv, så det var aldrig några stora problem. Annars 
verkar studentlivet i Sverige vara mycket annorlunda 
än vad jag var van vid. I Canterbury bodde och verkade 

man helt och hållet i ett campus. Här i Lund ”försvin-
ner” man på något sätt in i det övriga samhället.

Men ditt doktorsarbete, det kommer snart att vara 
avslutat. Kan du ge en bakgrund till detta?

– När jag kom hit fick jag så småningom Lennart 
Lindegren som handledare. Han jobbar med astrometri 
inom exempelvis Hipparcosprojektet. Jag hade visserli-
gen vid ett tillfälle kommit i kontakt med Hipparcosdata, 
men det var aldrig aktuellt för mig att fortsätta med det. 
Jag inriktade mig först mot pulserande stjärnor. Men efter 
ungefär ett och ett halvt år bestämde jag mig för att jobba 
med vita dvärgstjärnor, och så har det blivit sedan dess. 
Av det skälet fick jag en andra handledare, Marten van 
Kerkwijk i Utrecht i Nederländerna, som jag inte kände 
tidigare. Men han hade nämligen mängder av observa-
tionsdata om vita dvärgar som någon måste ta hand om. 
Observationerna var gjorda vid Keckteleskopen på Ha-
waii. Jag har alltså själv inte utfört några observationer, 
jag bearbetar de redan gjorda observationerna. Detta har 
naturligtvis också gjort att jag tillbringat en hel del tid i 
Utrecht och Marten har även varit i Lund för diskussio-
ner med mig och Lennart.

Nu är visserligen solen en sådan stjärna som om några 
miljarder år kommer att utvecklas till en vit dvärg, så på 
så sätt kan man säga att de vita dvärgarna angår oss. Men 
annars är det kanske så att dessa f.d. stjärnor inte är högsta 
mode just nu i den astronomiska världen ... Hur är det 
egentligen med den saken?

– Stämmer i och för sig. Det ska vara kosmologi eller 
exoplaneter nu! Men som jag sa förut, friheten att själv 
välja ämne var viktig för mig. Och det finns minsann 
åtskilligt att göra fortfarande rörande det som utgör 
stjärnornas utveckling, inte minst beträffande stjärnornas 
slutstadier, elit de vita dvärgarna hör. De observations-
data som jag jobbar med består av spektroskopi i hög 
tidsupplösning – det är mindre än 50 sekunder mellan 
observationerna. Dessa stjärnor pulserar, och pulsatio-
nerna ger upphov till temperaturförändringar som är 
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Astronomi har långe varit ett internationellt åmne. Och den s. k. globaliseringen driver på denna utveckling 

ytterligare, studenter känner allt mindre av de nationella gränserna. Så når Lunds  universitet för första gången 

på nästan 50 år får en ny kvinnlig doktor i astronomi är det ingen blond svenska det handlar om. Rubina Kotak 

kommer nämligen från - Afrika! Hon lågger fram sin avhandling i sommar.

som möjligt. Det visade sig då att Sverige var ett av de 
få länder som tycktes motsvara dessa förväntningar av 
ett doktorsarbete. En doktorandtjänst blev ledig i Lund, 
jag sökte och fick den. I övrigt hade jag inga som helst 
relationer till Sverige. Så när jag flyttade hit 1997 visste 
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Detta är den s.k. Hantelnebulosan, Mes-
sier 27, belägen i stjärnbilden Räven. Ast-
ronomer betecknar den liven NGC 6853. 
Nebulosan ar ett utkastat skal av gas som 
härrör från stjärnan i skalets mitt. Denna 
stjärna har en gång varit en vanlig stjärna 
av solens typ. Men nu ar den på vag att en 
vit dvärg. Om sådana stjärnor handlar Ru-
bina Kotaks avhandling, och här berättar 
bon i egna ordalag om sin forskning dess 
problem och resultat.
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mätbara i spektrum och ljusstyrka. Jag försöker finna 
ut orsakerna till dessa rörelser och bygga modeller med 
vilka man kan beskriva i fysiska termer vad som händer 
i stjärnan och dess atmosfär. Det går bland annat ut på 
att sammanlänka konvektion (strömningsrörelser) med 
pulsation, och det är inte så enkelt att behandla.

Med all respekt för detta komplicerade arbete måste 
jag ändå ställa den obligatoriska frågan: Vad gör du vid 
sidan av astronomin? Du bor i studenthus. Vad gör du 
på fritiden?

-Just nu har jag ingen fritid! All tid går åt till avhand-
lingsarbetet! Men på den tiden jag fortfarande hade fritid 
ägnade jag den åt musik och litteratur. Jag lyssnar gärna på 
klassisk musik och går gärna på konserter och teater. Jag 
har även försökt tränga in i den svenska nutida litteraturen, 
Kerstin Ekmans romaner till exempel. Dessutom spelar jag 
gärna schack. Men just nu, som sagt, ingen fritid!

Framtiden, vad händer där? Har du några planer vad du 
ska göra när din tid i Lund är ute? Kommer du att åter-
vända till Afrika?

-Jag söker naturligtvis lämpliga jobb! Och även om 
jag har ägnat de senaste åren åt vita dvärgar behöver jag 
ju inte fortsätta med det för all framtid, fysiken är all-
mängiltig och jag räknar med att min grundkompetens 
i astrofysik skall kunna räcka till för många andra ast-
ronomiska tillämpningsområden. Jag skulle till exempel 
vilja studera stjärnors rotation. Där finns fortfarande 
mycket ogjort. Och varför har man inte hittat planeter 
kring någon vit dvärg? Det är anmärkningsvärt, för man 
har faktiskt letat. Men när det gäller var jag kommer att 
hamna kan jag inte säga att jag längtar till någon speci-
ell plats eller någon speciell institution. Möjligen kan jag 
säga att jag skulle vilja arbeta vid en större institution än 
den i Lund, där man skulle kunna diskutera precis alla 
astronomiska ämnesområden. Men jag känner ingen 
stor oro för framtiden, jag ser hela världen som mitt 
arbetsfält! Men att återvända till Kenya och fortsätta 
med min forskning där, det är knappast realistiskt. Jag 
skulle gärna vilja hjälpa till med att utveckla astronomin 
i Afrika, men jag är fördenskull inte beredd att ge upp 
min egen forskning helt.

Som du kanske vet blir du den första kvinnan som 
disputerar i astronomi i Lund på mycket lång tid. Din när-
maste företrädare hette Ingrid Torgård och hon dispute-
rade 1956. Alltsedan dess, under nästan 50 år, har det inte 
lyckats någon kvinna att disputera här, trots att det inte 
saknats kvinnor som varit på väg men som av olika orsaker 
inte nått ända fram. Hur ser du på detta?

-Jag tror att finns det bara motiverade kvinnor så löser 
det sig av sig själv nuförtiden. Det finns egentligen inga 
praktiska hinder längre. 

Du är också ovanligt ung, bara 27 år …
– Jaså?
Säger Rubina Kotak förvånat och springer tillbaka till 

sin bildskärm. En hel timme av den tid som återstår för att 
fårdigställa doktorsavhandlingen har gått åt till en intervju 
för Populär Astronomi. 
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