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Astronomiskolan, de] l
Av Mats Eriksson
Innan jag börjar denna artikelserie tänkerjag bara
nämna några ord om det
material som den i mdngt och mycket kommer att grunda
sig på. Boken heter
”Exploration of the Univers” och är skriven av en
man som heter George 0.
Abell. Just denna bok anvdds som kursbok på univers
itetets kurs ”Grundkurs
i astronomi” som ni kunde lisa ett omdöme om i Polaris
får några nummer
sedan. Boken är skriven på en mycket lättfo'rstålig
engelska och matematiken
som förekommer är inte på ndgot vis oförstdlíg. Om
ni dndå inte tycker er
kunna tillräck
ligt med engelska får att kunna läsa denna åok
kanske det kan
vara idé att fo-lja denna artikelserie eftersom
jag som sagt kommer att ha

denna bok som utgågsmateríal.

Universums struktur
När grekerna skulle försöka bilda sig en uppfat
tning om hur världen
var konstruerad, utgick man från att det måste
ﬁnnas någon form av
grundelement som byggde upp allting Vad var då
naturligare än att ta

det som fanns till hands,

nämligen de fyra ”elementen” jord, vatten, luft
och eld. Det var ju dessa saker som människan behövd
e för att överleva och
därför ansåg man att dessa ”ämnen” byggde upp vårjord
y

Idag vet vi att så inte var fallet eftersom vi med den
tekniska utvecklingens
hjälp har kunnat konstruera apparater som talar
om fór oss att det ar
helt andra saker som styr var jord och universum
omkring oss. De fyra
”elementen” har idag bytts ut mot atomer samt de fyra
naturkrafterna ~ gravitationskraften, svaga och starka kärnkrafterna samt
den elektromagnetiska
kraften.

Den kraft som de flesta människor formodligen
har hört talas om är
gravitationskraften. Trots att denna kraft är den
svagaste av de fyra

naturkrafterna, var det den som upptäcktes först.
Det var förstås

Newton
som upptäckte den. Ni minns val det berömda äppeltr
ädetl! För att man
skall få en uppfattning hur svag den egentligen är,
kan man jämföra den
gravitationella attraktionen mellan en proton och en
elektron i en väteatom
med den elektromagnetiska kraft som finns mellan
de båda laddningarna
(plus och minus) som de har. Skillnaden är otroligt
stor, 1039 (d.v.s. en etta
följd av 39 nollor)!!

Hur kan det då komma sig att det år just denna kraft som kanske påverkar
tungt
vårat dagliga liv mest av alla de fyra krafterna? Tänk bara på. hur
bara
kulorna
om
vara
skulle
det
tråkigt
hur
eller
piano
ett
ﬂytta
det är att
försvann uppåt när man skall spela kula!! Ja, eftersom gravitationskraften
endast beror av den totala massan och inte på. laddningen är det kanske inte
i
så svårt att lista ut. Det beror förstås på, att jordens massa är så enorm
man
Om
oss.
omkring
runt
ﬁnns
som
saker
a
vardaglig
alla
till
e
förhålland
skulle försöka få två fotbollar att attrahera varandra skulle man misslyckas
totalt eftersom massorna inte på långa vägar räcker till fór att dominera över
de andra naturkrafterna. Når man däremot kommer upp i jordens storlek
(5.977”“10”1 g) är massan så pass stor att den kan börja påverka andra kroppar
med sin närvaro.
s
De svaga och starka kärnkrafterna verkar som hörs av namnet i atomerna
kärnor.

.
En atomkårna är uppbyggd av ett antal protoner och neutroner

vi
Dessa är i sin tur uppbyggda av ett antal mindre beståndsdelar som
inte kommer att ta upp här. Eftersom protonerna år positivt laddade
med
kommer de att repellera (stöta bort) varandra precis som två magneter

kunna hållas
samma polaritet repellerar varandra. För att atomkårnan skall

ihop krävs det alltså en kraft. Det år denna kraft som kallas den 77starka
och år
kärnkraften”. Den verkar således mellan protonerna i atomkårnan
den starkaste av de fyra naturkrafterna.
a.
Men nu fanns det ju inte bara protoner utan också neutroner i en atomkårn
de
Neutronerna är i sig själva stabila, men utanför kärnan sönderfaller
som
efter ca 11 minuter i en proton, en elektron och en tredje partikel
lning av
kallas antineutrino. Kraften som år involverad i denna sönder-de
neutronerna kallas den 7'svaga kärnkraften”.

ften,
Den elektromagnetiska kraften, som år den näst starkaste naturkra
som gör
kraft
denna
är
Det
.
partiklar
laddade
t
elektrisk
mellan
verkar

att atomerna kan bindas samman till molekyler.

Det år således den

er som
elektromagnetiska kraftens förtjänst att Lex. stål har de egenskap
det har.

Den astronomiska avståndsskalan
000 km.
Jorden år en i det närmaste sfarisk kropp med en diameter på ca 13
000 km
390
ca.
av
avstånd
ett
på
ligger
och
stor
så
1/4
Månen år ungefår
tvungen
eller ungefär 30 jord-diametrar. För att komma till solen år man
kallas
att resa 150 miljoner km från jorden. Denna sträcka brukar även
skulle
en ”astronomisk enhet” och betecknas a.e.. Om solen helt plötsligt
e
slockna av någon anledning skulle det ta ca 8 minuter innan vi upptäckt
solen
sträckan
färdas
att
ljuset
för
tiden
den
ungefär
det eftersom det tar
jorden.

Om man vill ræa ändå längre ut i universum har man en avstånd
stabell som
ser ut något i den här stilen:
Resemâl

Avstånd från solen

Merkurius

2/5 a.e.

Venus

3/4 ae

Mars

1.5 ae

Jupiter

5 ae

Saturnus

10 a.e.

Uranus

20 21.6.

Neptunus

30 ae

Pluto

40 ae

Närmaste stjärnan
Vintergatans diameter
Lokala gruppen
Avlägsa radio-objekt

4.2 ljusår
100 000 ljusår
3 000 000 ljusår
109 ljusår

_;-ëf2'5720
En astronomitidskrift för amatörs; och profess
ionella

utgiven av

Svensk AmatörAstronomisk Förening
Beställ gratis provexemplar från

Jan Persson
Skogsgatan 93
582 57 Llnköplng

Stjärnhímlens myter
Av Tomas Hallberg

Introduktion
Sedan urminnes tider har människan ständigt grubblat över himlavalvets
hemligheter. Redan vid den tiden då. människan var jägare kanske hon efter
kvällens måltid satt vid den glödande lägerelden och observerade stjärnorna
som började framträda på kvällshimmelen efter solens nedgång. Hon kunde
konstatera att vissa stjärnor lyser klarare än andra och hur dessa stjärnor
i förhållande till varandra bildar säregna mönster på himlavalvet. Tankar
från dagens händelser, möten med vilddjur, faror, dyker plötsligt upp och
projekteras på. stjärnhimlen - gestalter i form av björnar, lejon, hundar,
vapen, människor... På liknande sätt kanske en bonde flera årtusenden senare
betraktade himlavalvet efter dagens plöj ande eller skördande, men varvid han
istället för att se stjärnor bilda formen av en björn såg en plog, medan andra
stjärnor bildade formen av en skära, osv. När 1600-talets europeiska sjömän
först såg den sydliga stj ärnhimlen tyckte dom sig på himlavalvet se saker som
intesserade dem - tukaner och påfåglar, teleskop och mikroskop, passare och
akterskepp.

Det kan alltså vara på detta sätt som stjärnbilderna har uppkommit,
dvs det låg i tiden vad man tyckte sig se på himlavalvet. Om vi idag
betraktade himlavalvet på liknande sätt skulle vi kanske se maskiner, datorer,
astronauter, TV-apparater och liknande ting. Men stjärnbildernas uppkomst
är dock oviss och deras mytologiska berättelser är ofta tvetydiga. I själva
verket kanske de är minnen från en storhetstid på jorden med hjältar och
gudar, fantastiska händelser och äventyr, i såväl ett jordiskt som kosmiskt
perspektiv.

Namnen på de nutida stjärnbilderna kommer i första hand från antikens

grekland och till dessa ﬁnns en mängd fantastiska myter som förklarar
stjärnbildernas ursprung. Men i själva verket visste grekerna och romarna
nästan ingenting om myternas uppkomst och varför stjärnbilderna bar just
dessa namn. Sannolikt ärvde de gamla grekerna deras stjärnbilder och myter
från ännu äldre kulturer, t ex från babylonierna och sumererna. Många av
assyriernas och babyloniernas stjärnbilder har sumeriska namn och minst ett
dussin av grekernas stjärnbilder fanns i sumerernas språk med motsvarande
betydelse (se tabellen nedan). Men trots att namnen är sumeriska vet vi
tyvärr inte vilka stjärnbilder som sumererna kände till.

Sumerernas kultur och civilisation är den äldsta vi idag känner till, som hade
ett fullt utvecklat skriftspråk, skolor, städer, rättsväsende, läkemedelskonst,
komplicerad matematik och vetenskap, avancerad byggnadsteknik, konungar
och gudar och en skapelseberättelse, osv.Sumerernas civilisation låg i det
nuvarande Irak vid Persiska viken, mellan ﬂoderna Eufrat och Tigris, och
hade troligtvis sin blomstringstid på 2000_talet f Kr. Några av sumerernas
många urgamla ”uppfinningar” som än idag lever kvar hos oss är det
sexagesimala talsystemet, den i 360 grader indelade cirkeln, längdmåttet fot
och dess 12 tum, dussinet som enhet, och även den medicinska symbolen
med en orm slingrande i ett träd. Deras skriftspråk var ursprungligen ett
bildspråk som utvecklades till en kilskrift, vars tecken man skrev och tryckte
i våt lera. Språket levde vidare hos assyrierna och babylonierna, men där

kilskriften motsvarade en stavelseskrift, dvs varje tecken symboliser
ade en
stavelse..

Följande intressanta sammanställning av assyriernas och babyloniernas

sumeriska namn på stjärnbilderna följer nedan, efter inspiration från
Peter

Nilssons bok ”llimlavalvets Sällsamheter”.

Nutida namn

Babylonsk/assyrisk

Väduren

HUNGA = ”Daglönaren”

Oxen

GUD.AN.NA = ”Himmelstjuren”

Tvillingarna
Hydra
Skorpionen
Lejonet
Vågen
Stenbocken
Södra Fisken
Stora Björn (Karlavagnen)
Orion

MASTABBA.GAL.GAL = ”De stora
tvillingarna”
MUS = ”Ormen” eller ”Draken”
GIRTAB = ”Skorpionen”
URA = ”Lejon” eller ”Lejoninna”
Zíbanitu (assyriska) = ”väg”
SUHUR.MAS = ”Getﬁsk”
KUA = ”Fisken”
MAR.GID.DA = ”Lastvagnen”
SIBAZIÅANÛNA = ”Himlens trogne
herde”

Vattumannen

GULA, okänd betydelse

Stjärnbildernas myter som jag här tänker berätta om är ändå de grekiska,
de som vi bäst känner till. Men lät oss i bakhuvudet ha en tanke på att
de kanske är minst 4000 - 5000 år gamlaÅ Som avslutning utmanas dock
de grekiska myterna mot en urgammal sumerisk myt, vilken öppnar ett
intressant perspektiv till mänsklighetens tidiga historia.

Litteraturen är hämtad från Peter Nilssons bok ”Himlavalvets Sällsamheter”
(bokförlaget Rabén & Sjögren), som rekommenderas fór den som ytterligare
vill fördjupa sig i detta högst intressanta område.

Inledning
Enligt den grekiska mytologin känner vi till historien om universums
begynnelse:
I begynnelsen var Chaos, och i Chaos uppstod Gaia, vår planet jorden. Men
Gaia födde himlen, Umnos, och från dess två' - moder jord och Fader Himmel
- härstammar människor och gudar.

Med tiden får Gaia och Uranos en större mängd barn tillsammans av de
mest skiftande karaktär och utseende. Det var allt från jättar och gräsliga
vidunder till titanerna och de enögda cykloperna. Den yngste titanen hette
hos grekerna Kronos, medan han hos romarna kallades Saturnus. Kronos och
hans hustru Rhea ﬁck sex barn tillsammans, och bland dem var Hera, Hades
och Zeus.
Tillvaron bland gudarna var inte på minsta sätt iridfull och harmonisk och
moralen var inte precis den bästa heller. Man kämpade och slogs om makten
i universum på de mest ohyggliga sätt, man lurades och svek varandra,
avundsjuka och svartsjuka härjade och de manliga gudarna fick en mängd
barn med sina älskarinnor.

Den som regerade från början var alltså Uranos. Men han var mycket grym
och onskefull, speciellt mot sina barn. Hans son Kronos angrep honom och
dräpte honom med en lie, och därmed blev Kronos själv den högste guden.
Men han var inte speciellt mycket bättre än hans fader och blev ökänd i
universum genom att han förtärde sina fem äldsta barn. Emellertid hade
modern lyckats gömma undan Zeus och som nu vidare störtade Kronos. Zeus
tog därmed över herraväldet i universum och lät instifta de olympiska spelen
till åminnelse av segern över hans fader Kronos.

Zeus hustru hette Hera, men han hade dock ﬂera älskarinnor. Mycket av vad
myterna berättar handlar just om Zeus och hans lösa kärleksförbindelser.

Men de handlar även om andra gudomliga och mänskliga gestalter.

Vi går nu vidare till myterna om himlavalvets konstellationer, där jag Skall
berätta om de viktigaste och intressantaste.

Stora Björnen och Björnvaktaren
Stora Björnen är sannolikt den mest kända stjärnbilden på stjärnhimmeleny
som Karlavagnen är en del av. Björnens svans är vagnens tistelstång, men
är det inte en ovanligt lång svans.

En av Zeus älskrinnor hette Callisto och med tiden ﬁck de en son tillsammans
som kallades Areas. Men Zeus hustru Hera hämnades sin otrogne man genom
att förvandla Callisto till en björninna. När Arcas många år senare var ute
på, jakt lyckades han driva ut en björn ur dess ide. Det råkade naturligtvis
vara hans egen förtrollade moder, vilket han dock inte anade, och han skulle
ha dödat henne om inte Zeus i sista ögonblicket hade lyckats stanna tidens
lopp. Han sände dem båda upp på himlen där Callisto blev Stora Björnen
och Arcas blev Björnvaktaren.

Slora Björn, Stjämbildcn är ritad så som den ser ul på en sljämglob: den

är alltså spcgclvänd. Ur Johannes HevcliusI I'lirmamentum Jubieycíanum
,

Gdansk 1687.

Dock verkar det inte som om Grekerna var säkra på vem Lilla Björner: var.

Ibland kallas han fór " Den feniciska björnen” eller ”Hundsvanscn”, men den

ansågs även vara Callistos hund.

Pcrseus, Andromeda, Cepheus och Cassiopeja
Dessa stjärnbilder finns nära varandra på himlavulvet, där Andromeda,

Cepheus och Cassiopeja även kallas “Den kungliga familjen”
På äldre
illustrativa stjärnkartor ser man ofta Perseus avbildad med ett avhugget

huvud i handen och Andromeda fastkedjad på en klippa.
Så här:

Historien lyder

Pcncus med Medusa: avhuggna huvud. Till höger syns "Kusken" (Aurlga)
med gcten Amallhca på ryggen. Ur Hevellus' Firmamenrum robiexcíanum,

Perseus var född av Danae, sedan hon hade besökts av Zeus i skepnad av ett
guldregn. Flickans fader lät dock ställa ut henne och sonen på. havet i en otät
båt, men blev lyckligtvis räddade av några ﬁskare och förda i säkerhet till ett
främmande land. Där växte Perseus upp, men när landets konung blev kär
i Danae ville han röja Perseus ur vägen. Sålunda gav konungen Perseus det
omöjliga uppdraget att döda Medusa - en av de gorgonska systrarna. Hon var
en fruktansvärd varelse med hår av ormar och som med enbart blicken kunde
förvandla sina fienden till stenblock. Men Medusas spegelbild var ofarlig och
genom att använda en sköld som Spegel, lånad av Pallas Athene, lyckades
Perseus hugga huvudet av Medusa.
På väg hem från hans äventyr, fortfarande med Medusas huvud i handen,
träffade Perseus på Andromeda. Hon hade ställts ut på. en klippa i havet för
att oﬁras till ett havsvidunder (Valﬁsken) som under en längre tid hade
terroriserat landet.

Hennes far Cepheus, som var landets konung, hade

nämligen genom ett orakel fått veta att dottern måste offras f'ór att landet
skulle få frid från detta ”Monstrium marinum”. Perseus anlände i sista
ögonblicket och vidundret förstenades av Medusas blick, som tydligen trots
allt inte hade mist sin kraft.

Därefter följde en rad äventyr och episoder. Bland annat föll en droppe blod
från Medusas huvud i havet som skapade vinghästen Pegasus, också den en
stjärnbild. Slutligen grundade Perseus staden Mykene som han slog sig till
ro i tillsammans med Andromeda, som blev hans hustru. När de fullbordat
sina liv hamnade de som stjärnbilder på himlavalvet, liksom Andromedas

föräldrar Cepheus och Cassiopeja.

Herkulcs
Hos grekerna hette han Herakles, men hans namn på vår stjärnhimmel är
det romerska Herkules. På andra häll i världen förekommer han under andra
namn: Starke Hans i folksagorna, Kullervo i Kalevala, Simson i Bibeln,

._-ï' 'Pff'ﬁïq
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Herakles' tolfte ”stordåd” var att ur underjorden hämta upp den ohygglige
Kerberos, en hund med tre huvuden och draksvans. Den polske astronoxnen
Johannes Hevelius avbildade Herakles/Herkules i det ögonblick då han
griper Kerberos. Framför honom syns Lyran, tänkt som en öm med en lyra
i klorna, Ur Firmumentum wbiescianum, 1687:;

10

Inte överraskande var Zeus hans far, och hans mor var Alkrnene. Men Zeus

hustru Hera blev förgrymmad och svartsjuk och sände två ormar för att döda
lilla Herkules när han låg i vaggan. Men som son till en gud kunde Herkules
uträtta märkliga ting och ströp de båda ormarna. Herkules visade alltså
redan från början sina enorma krafter som korn att prägla hans äventyrsfulla
liv. Vidare under tonåren blev han bland annat lejonjägare hos kung Thespiai
i Thebe, där han vidare ﬁck femtio söner med konungens femtio döttrar.

Under hans levnad lär Herkules ha uträttat tolv stordåd, av vilka många
har gett upphov till stjärnbilder på himlavalvet. Hans första stordåd var att
avliva det nemeiska lejonet ~ ett vidunderligt dj ur som var osårbart för vanliga
vapen. Men han ströp det och drog skinnet av det enbart med sina naglar.
Därefter gick han till angrepp mot den lerneiska hydran - ett månghövdat
odjur vars blod var ett dödligt gift. Han lyckades samtidigt även krossa en
väldig kräfta som attackerade honom. Alla tre djuren ﬁnns sedan dess på
stjärnhimlen,
Ett av de sista stordåden var att döda den drake som vaktade llesperidernas
gyllene äpplen, vilket han tydligen också lyckades med, varefter han således

kunde plocka med sig de ovanliga äpplena. Det kanske bör nämnas att
llesperiderna var Atlas sköna döttrar, som levde i en härlig trädgård
någonstans i solnedgångens länder. Pa väg hem genom Kaukasus fann
Herkules den fångne titancn Prometheus vid en klippa och som attackerades
av en örn. Herkules sköt örnen med en pil och befriade titanen. Pilen och
Ornen hamnade därefter på himlavalvet som stjärnbilder.

Men det kom trots allt en dag då Herkules själv ﬁck lämna jordelivet. Detta

skedde då kentauren Nessos på sin dödsbadd.y dödligt sårad av Herkules pilar
doppade i Hydrans giftiga blod, övertalade Herkules hustru att ge hennes

make en mantel doppad i Nessos blod. Därvid trodde hon att hennes make
skulle alltid vara henne trogen. Men manteln klibbade fast vid Herkules och
hydragiftet trängde in i honom. Döende gick Herkules upp på en bergstopp
och antände ett bål som han själv lät sig förgås i. Därmed steg hans lågor
upp i himmelen till gudarna på Olympen och kan sedan dess betraktas från

jorden som en stjärnbild,

Lyran, Svanen och Delﬁnen
Hos grekerna hade Lyran flera namn, men oftast var den Lyran eller
Kitharan. Men på äldre stjärnkartor kan man se Lyran i klorna på en örn.

Denna fågelskepnad kan ha sitt ursprung i gamla stjärnmyter hos indierna
eller babylonierna.

Lyran skapades enligt de grekiska myterna av Hermes. När han inte ens
var en dag gammal klev han ur sin vagga och slog ihjäl en sköldpadda och
av dennes skal gjorde ett musikinstrument. Senare gav han lyran till sin
halvbroder Apollon (båda hade Zeus till far). Men Lyran lär även vara
Apollons son Orfeus lyra - han som kunde förtrolla allt med sin musik. Lyran
hamnade till sist på ön Lespos, där den länge hängde i Apollonternplet,
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Tvillingarna Castor orh Pollux är två lekande bam som lutar sig mot
ekhpiikan Till höger en annan av zodiakens stjrirxihildcr: Kräftan (Gamer)
Vi llevelius Fzrmamøntum robiesrzanumn,

Orion och Stora Hunden
Orion har i manga kulturer skildrats som en jagare, en glid eller en

krigare. Fos babylonierna kallades han, som vi tidigare kunde konstatera7

för "lliinmelens trogne lierde'1 (lrekerna har ärvt en stor mängd myter
om honom fran äldre tider och hans grekiska namn kommer kanske från

sumeriskanÅ Vidare verkar det ﬁnnas ett samband mellan myternas
Orion

och Bibelns berättelse om Simson. Bada ﬁek de. sina ögon utstuckna. Orion
hade oturen att forälska sig i en varker prinsessa vars fader Lälldc ett ovanligt
villkor för att ge honom sin dotter Orion fick unpdraget att doda alla

vilddjur i landet. vilket han ocksa glorde, Men fadern var doek fortfarande
inte nöjd oeli lat honom dricka vin tills han blev redlös, varefter han
stack
ut ögonen på honomÅ Men Orion fick tillbaka synen av den kvinna.
som

älskade honom allra mest, nämligen Eos, morgonrådnadens gudinna. Detta

skedde då Orion en morgon hade klättrat upp på ett berg och
vänd mot
soluppgångens strålar från Eos fick han sin syn tillbaka,

Men i myterna var han framför allt en jägare och hade himlavalvets Stora

Hunden som jakthund Några av de djur som han jagade finns också på
stjärnhimlen - llaren nedanför hans fotter och Plejaderna, då tänkta som
flygande duvor.
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Orion lyfter skölden och klubban mot den framslörtande Taurus' Oxen.
Bakom honom hoppar en fet Lepus (Haren) undan för Canis Major
(Skara Hunden). Stjärnan på Oriuns v'anslra fot är Rigel, dar Eridanus
(Floden) rinner uppy Ur HeveliusI Firmamenlum røbieuiunum.

Det ﬁnns Hera berättelser som skildrar hans död4 En av dem är att han
blev stungen av skorpionen, sedan han hade blivit allt fór övermodig i tron
att inget djur kunde skada honom. Därmed blev även Orion upptagen till
gudarna och blev en av de präktigaste stjärnbilderna på himlavalvet.

Skeppet Argo
Denna stjärnbild ﬁnner man på södra himlavalvet och har av senare tiders
kartritare delats upp i tre: Carina (Kölen), Puppis (Staven) och Vela
(Seglen).

På väg mm man; måste slappa Argß pmm de mig; sympkgaacm,
två väidlga klappar Sum då och då :mg shop Som en Paf tångkäfm. På
mmm., w du m an gå ma, men skeppet amd: pmm
Baym Ummmmia, Augsburg lang.
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Berättelsen skildrar argonauternas fantastiska färd för att hämta det gyllene
skinnet. Detta skinn kom från en vädur som kunde ﬂyga och som en gång i
tiden hade räddat några barn från att oﬁ'ras åt gudarna. Det är också denna
vädur som vi ser på himlavalvet som just Väduren. Det var Jason som hörde
talas om det gyllene skinnet, som fanns väl bevarat av en onskefylld drake i
konungen av Kolchis rike. Av konungen i Ilochos blev Jason då lovad landets
tron om han kunde hämta skinnet från Kolchis. Så han gav sig iväg med sitt
märkliga skepp Argo tillsammans med femtio andra män, där ibland Kastor
och Polydeukæ och många andra gestalter som förekommer i de grekiska
myterna. Skeppet var utrustat med femtio åror och kunde vidare tala och
varna besättningen för faror.
Man råkade ut för en mängd olika faror och äventyr under seglatsen, men
slutligen nådde man Kolchis. Konungen där ville naturligtvis inte lämna ifrån
sig det gyllene skinnet och ställde Jason inför svära villkor. Han ﬁck bland
annat plöja en åker med ett par otämjda och fasansfulla tjurar, så draktänder
ifärorna och kämpa med draken som vaktade skinnet. Men landets drottning
Medea var på Jasons sida och hjälpte honom att slutligen avsegla med det

gyllene skinnet ombord. Med ombord Var även den otrogna Medea.
Efter en lika äventyrlig hemresa som ditfärden, kom de slutligen seglande
till Grekland.
Enligt berättelsen genomförde sedan Medea den forsta
blodtransfusionen på Jasons fader, som därmed fick sina ungdomliga krafter
tillbaka. Men Jasons och Medeas kärleksliv slutade märkligt då. Medea
plötsligt försvann i en slags flygande farkost buren av drakar. Jason hade
själv oturen att dö av en fallande bjälke, när han låg och sov bredvid sitt
skepp Argo, som då var uppdraget på land. Därmed slutar denna märkliga
och fascinerande myt.

Oannes - mänsklighetens lärare
Jag tänker nu avsluta stjärnhimlens myter med den märkligaste av dem alla,
nämligen den urgamla sumeriska berättelsen om Oannes7 som mest sannolikt
har gett upphov till stjärnbilden Södra Fisken.

Amfibien Cannes, avbildad på
ett babyloniskt smycke,
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Historien är säkert minst 5000 år gammal och berättar om en märklig gestalt
som sades ha uppstigit ur havet, till folket i landet mellan ﬂoderna. Eufrat

och Tigris. dvs landet Sumer. Denne Oannes hade en kropp som en fiskl
men med mänskliga drag under ﬁskkroppen ”Under ﬁskhuvudet fanns ett.
annat huvud, och det hade fötter nedtill, lika människofotter”. Han talade

deras språk med en mänsklig röst och lärde mänskligheten allt som var värt
att. veta.
”Millan tndcrvisade dem i allt som kunde mildra svdcrna och civilisera
mänskligheten, Så omfattande var hans undervisning att sedan den tiden.
ingenting av vikt ha, kunnar tilläggas”.

Det berättas vidare att han under dagarna umglcks med människorna, men
efter solnedgången dök Oannes åter ned i vattnet för att vila.

Ett svindlande perspektiv Öppnar sig dock i berättelsen

denne fiskmiinniska

säger sig nämligen komma från stjärnorna, från en vattenplanet i Snr
iusstjarnans solsystem. Detta har naturligtvis gett upphov till många soeku~

lationer om människans kulturella ursprung, härstammar vår kultur från
stjärnorna 'l

De ﬂesta av skrifterna om Oannes är dock av yngre datum och verkar ha
fascinerat manga babyloniska och assyriska skrivare och konstnärer. Man
har bla tunnit en gammalbabylonisk text från ca 1700 f Kr, nedtecknad av

skrivaren lngmilfSin. Berättelsen skildrar Oannes vistelse med människorna
och deras konung i den sumeriska staden Kish. och hans förhållande med
tempeljungfrun Akatija. ne atta lertavlorna som historien är nedtecknad på
börjar sålunda:

I'Tro gånger korn Oannfs tiil Tvdflodslandft, ja fyra färunnades folket skåda
hans härlighet. Aloros, Ammﬁnon och Evedoranchos tog cmot honom färe
Den stora ﬂodf 1. Drn fjärd gången sprrd hans himmelsbdt sin fruktansvärda

glans ävcr Etanas väldrC och over det nluromgär'itade Kish.
rfre delar av honom är människa, den fjärde delen är skapad som en fisk.
Avfn med gudarna räknar han sin släkt. Hans nakna hand krossar riglar

av koppar. Mid sin ﬁskstjärt rär han upp en storm

En rasande eldgud är

han mot firnden Hans farkost är stärrr än Etanas ﬂodbdt, men den färdas
tystare ä.L fn fjäril. Den bär honom till den glödande Utu, till den bleka
Vanna ooh mellan nattens alla stjärnor.,.
Frdn det stora därol'an kom Oannes himniflsbät till det havsomﬂulna Eridu

Kring Dannes trangdes ofta. folket i Kish, som verkade mottaga honom som
en profet och frågade honom om allt mellan himmel och jord...
"Lär oss om jordens och stjärnornas ordningl” bad folket i Kish den
himlafädde. Han svarade dem, svarade folket: ”Lärde jag er jordens och

stjärnornas ordning, skulle ni ingenting fatta, I män av Kish”.
"Varifrån kommer du? Hur ter sig ditt hem? När fär du återse dina barn
som du avlat?”
”På hundstjärnans drabant finns bara vatten. I havets dunkel har jag mitt
hem. När jag äter får se barnen som jag avlat, är de lika gamla som jag”
”Tyd oss gätan du som bor bland stjärnorna”

”Den gåtan fattar ni aldrig, I enfaldiga kvinnor och män av Kish. Längre än
en groda når med sitt språng når inte människans tanka”
”Lär oss vilka gudar vi skall tillbe. Härskar våra gudar ifjärran världar?”
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Hur skall man nu tolka denna myt? Ar det minnen från den mänskliga
civilisationens vagga eller en sience ﬁction berättelse daterad 1738 f Kr? Ar
i så fall myterna som grekerna ärvde liknande skildringar av mänsklighetens
upplevelser eller fantasi?

Någon generation efter Oannes uppenbarades emellertid en ny likadan
varelse. Detta upprepades en tredje gång, och möjligen skedde det fem
gånger. Två av Oannes efterföljare hette Annedofos och Odacon. Dessa
verkar ha upprepat precis det som Oannes hade gjort för människorna;
”Halla dessa upprepade detaljerat och omständigt det som Oannes hade lärt
människan”.
Vidare kan man fråga sig hurvida sumerernas myter har påverkat t ex
egyptierna, för vilka Oannes stjärna Sirius är mycket religiöst viktig. Tanken
svindlar även vid det faktum att det afrikanska dogonfolket har myter och

riter som direkt kan associeras till arnﬁbien Oannes och siriussystemet.
I deras kanske tusentals är gamla myter ﬁnns detaljerade uppgifter om
bla den vita dvärgstjärna som kretsar ett varv på ca femtio är, runt
huvudkomponenten Sirius A > kunskaper som vi själva har haft i endast
ca 100 år. Vidare talar dom om besökare från siriussystemet som landsteg
på jorden en mycket lång tid tillbaka. Finns det alltså en direkt kulturell
förbindelse mellan sumererna och dogonfolket?

Som jag nämnde i början har Oannes troligtvis gett upphov till stjärnbilden
Södra Fisken. Men han kanske även är Stenbocken, då han ibland avbildats
som en ﬁsk med en gets framkropp, Vidare tror man att den sumeriske

vattenguden Enki ﬁnns ihagkommen som stjärnbilden Vattumannen. Om
Enki berättades att han en gång hade stigit upp ur havet vid Eridu, en av
de urgamla städerna i Sumer.

Vi har nu alltså en mängd myter att tänka på när vi nästa gång blickar upp

mot stjärnhimlen med dess namnprydda konstellationer och stjärnor.

Fotnot: De citerade berättelserna om Oannes, skrivna pä åtta lertavlor av
lngmil-Sin ca 1700 år f Kr, ﬁnns bland annat med i Tore Zetterholms bok
”Cannes” (bokförlaget Bra Böcker).
****>l<***********************>k***>l<*******************

Klubbtröjorna
Eftersom det tyvärr har visat sig vara ett mycket dåligt intresse
från medlemmarnas sida för att ta fram en klubbtröja, måste jag
tyvärr meddela att det inte kommer att bli någon. Detta pga.
att det blir för dyrt att bara ta fram ett tiotal tröjor med klubbens
emblem på.
Med vänliga hälsningar

Mats Eriksson
ordförande

*********w**=i<**************************************
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Vår helt nya katalog inkluderar massor av högkvalitativa varor till
låga priser för amatörastronomer. Här är bara ett litet axplock:
antika och nya böcker, stjärnkartor, kalendrar, kataloger, kartor,
posters, kort, diabilder, video- och super-8 ﬁlmer, teleskop, ﬁlrner
fór astrofotografering och mycket, mycket annat.

Missa inte denna. fantastiska chans, skriv och beställ vår katalog
redan idag. Skicka med 10 Skr till adressen:
Ålb-Geschäftsstelle
Danziger Strasse 4

D-7928 Giengen/Brenz
Deutchland

så kommer katalogen med det snaraste på, posten!!
****************************************************
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Människan i rymden
Av Sven-Erik Magnell

Idén till detta har jag fått genom radioprogrammet Vetandets värld,
sommaren 1986. Mycket är citerat i första stycket.

Adam och Eva levde i en dunge (Edens lustgård) i östra Afrika för omkring
1.5 miljoner år sedan. De kunde knappast i nutid vinna en skönhetstävling.
De hade nyligen lärt sig att göra upp eld. De levde i en ﬂock av likasinnade på
ca 25 individer, och i närheten levde andra sådana ﬂockar. Detta år bilden
av Homo erectus som går på två. ben. Det tog lång tid för dessa varelser
att gå på bara bakbenen. De första stapplande stegen togs för cirka åtta
miljoner år sedan, och gången blev stadig först för tre miljoner år sedan,
enligt många forskare. llomo erectus träder fram i färdigt skick for 1.5
miljoner år sedan med Afrika som hemort. Då började de även att utvandra

till Europa och Asien. De kunde ta sig dit landviigen antar Jag. Den enda
kändisen som jag hört talas om av Homo erectus-stadiet år Pekingmannen.
Med sin utvandring visar denna tidiga människa sig kapabel att utvandra
till platser långt från människans urhem i Afrika. Pekingmannen hittades
som ett helt skelett men nu finns bara kraniet kvar. Hela skelettet skickades
under andra världskriget till USA, sedan dess är det forsvunnet. Sedan kom
llomo sapiens, alltså en miljon år framåt i tiden och Homo erectus har glidit
in i nästa stadium, tidig Homo sapiens, den vetande människan. Ja, även
de undrade nog över stjårnhimlen med sina lysanda karnreaktorer och deras
formationer i Vintergatan. Kanske att någon av dessa människor även då
kunde urskilja de nu difusa natthimmels-objekten som en nutida människa

kan urskilja med blotta ögat och utan mörkrädsla som då antagligen var en
stor sjukdom, om jag får kalla det så.

För att skriva om nutid villjag att någon som har lust av er klubbmedlemmar
med bättre begåvning och praktik i matematik än jag har, spekulerar i om Vi
människor är proportionellt jämförbara med ett rymdvirus, i yttre rymdens
mått mått, eller att Yi levande varelser är hela universum i CERNrs och flera

platsers acceleratorers vetenskaper. Egentligen har inte människan någon
uppgift att fylla i universumÅ Vi är för små i det stora kosmos och för storai
mikrokosmos om jag får skoja lite med Oss och vår utveckling. Och jag tror
att hjärnan i oss ännu år under utveckling. Men vart år Vi på våg? Vad är
det Vi gör? Vi vill ju bara bygga och sedan riva ner det Vi har byggt.
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Degenererad Fermí-gas 1' vita
dvargar och neutronstjarnor
Av Tomas Hallberg

Introduktion
Stjärnor, såsom t.ex. vår sol, befinner sig i hydrostatisk jämvikt och
förbränner sitt bränsle genom fussion i en relativt jämn och lugn takt.
Det innebär att stjärnan har nått ett jämviktsfórhållande mellan den
utåtriktade energistrålningen och den inåtriktade gravitationskraften, Utan
energistrålningen som ständigt växelverkar med materien i stjärnan och
stöter den utåt, skulle den kollapsa p.gwa. gravitationen som samtidigt
försöker trycka ihop stjärnan.

När stjärnan slutligen förbrännt sitt bränsle så. långt den förmår till allt
tyngre atomprodukter, upphör energiproduktionen och det finns således
ingen kraft som förhindrar stjärnan från att kollapsa

Hur snabbt stjärnan förbränner sitt bränsle och hur fort gravitationskollapsen
gär, beror helt på hur massiv stjärnan är. Ju mer massiv stjärnan är desto
snabbare kommer den att förbränna sitt bränsle och kollapsen blir ännu mer
dramatisk.

Stjärnor som väger mindre än 1.4 solmassor kommer att kontrahera till en
s.k. vit dvärg, samtidigt som den strålar förlorad gravitationsenergi. Den
kommer sedan att långsamt svalna till ett totalt kallt objekt, en s.k. svart
dvärg. Materien i vita dvärgar är så. enormt tätt packad p.g.a. den kraftiga
kontraktionen att elektronerna har frigjort sig från atomerna och bildar en
slags elektrongas. Man säger att elektronerna är degenererade och det är
dessa som nu hindrar objektet från att ytterligare kollapsa.

Tyngre stjärnor med massor motsvarande 1,4 - 3 gånger solmassan kommer
att genomgå en betydligt snabbare kollaps och explodera i en novaV eller
supernovaexplosion.

De yttre delarna av stjärnan kommer därvid att

kastas ut i den omgivande rymden medan den kvarvarande centrala delen
kontraheras mycket snabbt tills den når en enorm täthet. På liknande sätt
som for de vita dvärgarna fås nu en degenererad gas som motverkar fortsatt
kollaps, men här består den istället för elektroner av neutroner. Sålunda
kallas dæsa objekt for neutronstjärnor.

23

Vad är då en degenererad elektron- eller neutrongas? Inom fysiken talar
man om Fermi-gas för att beteckna en ansamlning av fria atompartiklar,
t.ex. joniserade elektroner som frigjort sig från sina atomkårnor. Vid
temeraturen noll grader Kelvin, befinner sig Fermigasen i sitt grundtillstånd,
där den s.k. Fermienergin definierar energin for de partiklar som befinner
sig på den absolut högsta energinivån. Vid högre temperaturer kommer
vidare Fermigasen att erhålla en allt högre kinetisk energi (rörelsefenergi).
Vid det speciella förhållandet då temperaturen är låg i förhållande till
Fermi-temperaturen säger man att Fermigasen är degenererad. Fermienergin
år då alltså den högsta och den enda som kan motverka de enorma
gravitationskrafterna i den vita dvärgen eller neutronstjärnan.
För den formelintresserade kan Fermienergin och temperaturen uttryckas på
följande vis:

h?

4

E] = g (312nQ)' : fl

E, = Fermienergin
r, z Fermitemperaturen

h = h/2w, dar h år Plancks konstant
nQ = kvantpartiklarnas koncentration

m = antipartiklarnas massa
För att erhålla temperaturen i enheten Kelvin istället för i .loule (J) utfór
man rakneoperationen
E
TIITš-

där k år Boltzmanns konstant,

Vita d vargar
De vita dvargarna har alltsa motsvarande massor som våran sol, som har
massan 21" g. Men radien aven vit dvärg är .nte större an 0.01 solradier. Med
solradien rm, = 7-101” cm kommer detta att ungefär motsvara iordens storlek
Medeldenslteten 1 en typisk stjärna år ca l g/fwf vllket motsvarar densiteten

på jorden. l de uita dvärgarna är dock materien så hårt samma"pressad att
densiteten är så stor som 104 - 1079/ rmß. Det betyder att en tesked materia

från en vit dvärg pajorden skulle väga lika mycket som ett lokomotiv. Vid så
höga densiteter ar elcktronerna totalt joniserade och bildar en fri elektrongas
där elektronerna är helt obundna från atomkarnorna. Våtgas har Lex. vid
densiteten 1069/ cm3 en volym per atom motsvarande
. I 2Å
"v : .__-___
1

i

(IÛGmÛI/lﬂozaaíomer/mol)

10

_30

3

Cm /alom

Detta ger en medelseparation mellan partiklarna som motsvarar
f = (g)
41'

š

= oroi Å
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vilket kan jämföras med den internukleära separationen som i en vätemolekyl
år 0.74 Å. Med en elektrongas-koncentration av 1030 elektroner/cm3 kan
Fermienergin beräknas till
E, = s~1o'H .I = 3-105 EV
vilket motsvarar temperaturen
T, = EkL=3-109K
Den typiska temperaturen i en vit dvärg är i storleksordningen 107 K.
Eftersom 107 är betydligt mindre än 109 (skrivs 107 <2 109) visar det att
I detta
elektrongasen verkligen är degenererad, enligt villkoret ovanV
sammanhang får man dock se upp för eventuella relativistiska effekter. Vi
har har att göra med elektroner med energier motsvarande
E0 = mc? = 5.6-105 eV

som alltså är av samma storleksordning som Fermienergin.
relativistiska eﬂekter betydande, men inte dominanta.

Sålunda ar

Den relativistiska

närvaron kan även belysas genom att beräkna elektronernas hastigheter i
gasen, d.v,s.:
11/ : åﬁhrgnﬁ

vilket ger ett värde högre an ljushastighcten, vilket är en fysikalisk omöjlighet!!

För att kringgå de relativistiska effekterna bör man utföra beräkningarna

ovan enligt den relativistiska modellen, vilket vi dock inte skall gå in på har

(phul). Vid högre elektrondensiteter måste hansyn tas till de relativistiska

effekterna som därvid uppkommer och som då dominerar

den forsta vita dvargen som man upptäckte var SiriusAB7
Observation:
vilken år en drabant till den ljusstarkaste stjärnan Sirius-A4 Den upptäcktes

år 1862 nära dess predekterade läge, kalkylerat på basis av de rörelseoseillaf
tioner som Sirius-A uppvisade.

Data SiriuseB: massa = 2-1023 g
radie = 2^109 cm
densitet = 0.?-105 g/mm3

Neu tronstjärnor
Som tidigare nämndes är neutronstjärnan restprodukten av en nova- eller
supernovaexplosion. De har i allmänhet massor i storleksordningen 1.4 3 solmassor och en typisk radie av ca 10 km, d.v.s. 0.0015 jordradier!
Densiteten i dessa objekt är sålunda enormt hög och uppgår till 2-10” 4-1015 g/cma. Om vi nu tar vår tesked och fyller den med materia från en

neutronstjärna kommer dess massa på jorden att motsvara vikten av hela 10
miljoner lokomotiv! Detta kanske belyser hur extremt tätt packad materien
i en neutronstjärna. verkligen är. Det är nu den degenererade neutrongasen
som hindrar neutronstjärnan från att kontrahera ytterligare.
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Vid densiteter lägre än 4.3-1011 g/cm3 är nästan alla neutroner bundna
till

atomkärnor. Vid högre densiterer är atomkärnan inbäddad i en lösning av
både neutroner och elektroner. När sedan kärnan börjar bli instabil börjar
den läcka ut neutroner. Vid mycket höga densiteter förlorar de separata
atomkärnorna sin identitet och det bildas en kontinuerlig neutronlösning,
med endast mindre mängder elektroner och protoner. Detta sker vid
densiteter högre än 4.3-10U g/cm3 vilket man kallar för ”the neutron drip
point”, d.v.s. neutron-dropp-punkten. Den absolut högsta densiteten som
kan erhållas i centrum av de mest massiva neutronstjärnorna anses vara i
storleksordningen 10is g/cma. Vid ytterligare högre densiteter kan inte den
degenererade neutrongasen förmå att hindra fortsatt kontraktion, varvid den
övergår i relativistisk kollaps och ett s.k. svart häl uppstår.
Om vi nu antar en densitet av 105 g/cm3 i neutronstjärnan kan man beräkna

volymen per atompartikel i neutrongasen till 1.7-10-39 cma. Detta ger vidare
en interpartikelseparation r enligt

s
f = (11-10-394-7r)t
= no-16 m = 0.7 fem;
Jämför detta resultat med neutronens radie som är 0.5 Fcrrni, så inser
man

hur tätt packade neutronerna är.

Vid en neutrongaskoncentration av 1039 warfarin/mf kan Fermienergin be
räknas till
'l

Ef

h (31%)3' = 310-11 J = 200 Mev
2%

Sålunda kan temperaturen T, beräknas till 2-1012 K. Neutronstjärnor har en

temperatur av minst 107 K och eftersom 2«1012 > 107 kan vi dra slutsatsen

att neutrongasen verkligen är degenererad. Neutrongasens energi blir i detta

sammanhang

EG = 9.4*108 CV

och dess hastighet
'ul = 1.958 m/s

I detta fall är alltså neutrongasen mindre relativistisk än elektrongasen i de
vita dvärgarna, trots den höga densiteten. Detta beror på att ncutronerna
har större massa än elektronerna.
Observation:

Neutronstjärnor är ofta till sin natur s.k.

pulsarer.

Den första pulsaren som upptäcktes var den i Krabbnebulosan är 1967.

Eftersom rörelsemängdsmomentet bevaras när stjärnan kontraherar kommer
pulsarerna att rotera enormt snabbt. Dæs magnetfält kommer därvid också
att uppnå en betydande styrka och relativistiska elektroner som färdas genom
magnetfältet böjs av och emitterar (utstrålar) synkrotronstrålning. Ljuset
kan då. endast läcka ut från magnetfältets poler och pga. rotationen kommer
den då att likna en fyr.

Pulsaren i Krabbnebulosan roterar 30 varv/sekund och har ett magnetfält
på nägra 100 miljoner Tessla.
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Tabell: Fernlíenergier av degenererade fel'migaser.
Materiefas

Partike!

1?(K)

Flytande 3He
Metall
Vit dvärg
Atomär materia
Neutronstjärllor

Atomer
Elektroner
Elektroner
Nukleuøner
Neutroner

043
alw
3-109
3-1011
3-1012

Källa: Thermal physics/C. Kittcï, H. Kroemer
Pulsars/Fßf Smi'h

s Ä L J E s

REFRAKTOH ATP-7
-

50mm objektiv
YOOmm fokallängd
Okular 20. 9 och 6mm
Barlowlins

- Sol- och månfílter
- š-ben trästativ

Pris. 1400 Kr

ASTRONOMISK KIKARE
- Zeiss 15x60
- 50 års världegerantl (22 år kvar)

Prle: 6000 Kr (nuprie: 11.225 Kr)

FÄLTKIKARE
- Zeiss 10x40

- Gummiskyddad (glasögon kan användas)
- 50 års världsgaranti (22 år kvar)

Pris: 3500 Kr (nuprie: 6550 Kr)

Kentekfe Folke Anaereeen. telefon: 0755/5099?
- Polaris tidsskrif'ter

- Sky and talescope 1977-1955
~ Astronomisk 'tidsskrift 1968-1955

Kompletta årgångar i mycket bra skick, säljes billigt

Kentakte odd Bolin, telefon: 08/652561
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Svensk

ÅmatörAstronomisk
Förening

SAAF säljer en vacker stﬁrnkarta som åskådliggör hela
himlen. Kartan är tryckt i färg och visar stjärnorna med dess
rätta färger. Vidare finns en stor mängd stjärnhopar, galaxer och
nebulosor markerade.
Stjärnor ner till magnitud 6,5 år inkluderade.

Format: 125 x 85 un
Stjärnkartan visar också fotoqrafier av vackra nebulosor och
qalaxer.

Blmydætvadcervåqqpryzhad.
Stjärnkarfan är tryckt av kvalitetstryckeríet Hallwaq,

Schweiz.

Pris: 75.h inkllßive x'noms och frakt.

Beställning görs gamm att beloppet sätts in på SAAF:s
postgiro

904 56-5

Märk talongen 'Stjärnkarta'.

