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Liv långt ute i rymden? 
 

Dainis Dravins 
 
Finns det liv någonstans utanför jorden? Och i så fall, hur kan man veta detta? Frågan om liv 
i rymden har engagerat människor från historiens tidigaste gryning och varje tidsepok har burit 
på sina speciella tankar om vilka tecken i skyn som kan tolkas som belägg för liv långt därute. 
I detta kapitel följer vi de växlande föreställningar som präglat forskningen från 1800-talet fram 
till våra dagar, men blickar även framåt mot kommande projekt. 

 

et finns flera hundra miljarder stjärnor bara i vår egen galax Vintergatan. 
De åtskilliga tusentals stjärnor i vår närhet som hittills kunnat undersökas 
i mer detalj har visat att planeter är vanliga och troligen kretsar det åt-

skilliga kring de flesta stjärnor. Detta vet vi säkert. Men hittills känner vi bara till 
liv på en enda av dessa planeter. Hur kan vi dra slutsatser om det verkligen finns 
liv även långt ute i rymden, dit vi ännu inte förmår att själva färdas, utan måste lita 
till rymdsondernas mätningar eller fjärrobservationer med teleskop? 
 Att leta efter liv i rymden är svårt. Extra svårt blir det eftersom vi inte vet riktigt 
vad som man egentligen ska leta efter eller hur man ska tolka de möjliga tecken på 
liv som man möjligen lyckas hitta. Men det är svårt att entydigt tolka det okända. 
Ännu under 1900-talet trodde man att årstidsväxlingar på Mars berodde på 
ömsom grönskande och torkande växtlighet innan man insåg att det bara var sand 
som sveptes med vårens bris och höstens stormar. Med stora teleskop söker man 
nu efter planeter kring andra stjärnor där det finns vatten och syre. Men hur kan 
man veta om det också bor livsformer i dess vatten? Och svårast att avgöra är om 
det rentav finns varelser som bygger på helt andra principer än de jordiska, kanske 
resultatet av en teknologisk snarare än en biologisk utveckling?? 

Redan i avlägsen forntid: Australiens aboriginer 

De äldsta existerande kulturerna på jorden är nog de som bärs upp av Australiens 
urinvånare, aboriginerna, vars muntliga traditioner sträcker sig kanske femtio tu-
sen år tillbaka. Bland traditionella föreställningar finns att de avlidna färdas till 
förfädernas land, där deras lägereldar brinner med fladdrande lågor längs stranden 
av den stora flod som går tvärs över himlen. Att de avlidna tryggt anlänt till sina 
förfäders land bekräftar de genom att till jorden sända ner kanoterna i vilka de 
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färdats, vilka då syns brinna upp som sken över himlen. Numera identifierar vi 
dessa fladdrande lägereldar med blinkande stjärnor, stråket över himlen kallar vi 
Vintergatan och lysande meteorer kallar vi stjärnfall, fastän vi numera vet att det 
förstås inte är stjärnor utan bara grus som faller in i jordatmosfären och brinner 
upp. Men tanken att betrakta företeelser på himlen och koppla dem till liv ute i 
rymden fanns alltså redan under människosläktets förhistoriska tid.  

Nyare tid: Naturvetenskapens intåg 

Under historisk tid grubblade inte minst de gamla grekerna över bebodda världars 
mångfald. Kunde kanske månen vara bebodd eller var det ändå något som gjorde 
jorden speciell? Diskussionerna då och även under medeltiden byggde på vad man 
menade var logiska argument. Även religiösa teser fördes fram: om det fanns en 
allsmäktig gud, skulle han då ha avstått att skapa liv på många planeter och kanske 
nöjt sig med bara jorden? Dessa typer av resonemang ändrades i och med natur-
filosofins framväxt under 1600- och 1700-talen. Nu avsåg man att systematiskt 
studera och försöka förklara naturen genom att undersöka den med experiment 
och observationer som kunde upprepas och kontrolleras av även andra forskare. 
Vid mitten av 1800-talet hade denna naturvetenskapliga metod blivit ledande såväl 
inom samhällsutvecklingen (inte minst för industrialiseringen), som inom frågan 
om liv ute i rymden. I vår betraktelse ansluter vi nu vid 1800-talets mitt: 

1800-talets populärvetenskap och Camille Flammarion 

En inflytelserik astronom under det senare 1800-talet var fransmannen Camille 
Flammarion (1842-1925). Han hade ett eget observatorium och grundade även 
det franska astronomiska sällskapet, fullt aktivt än i dag. Han var dock inte så 
mycket av en forskande astronom som en enormt produktiv författare som skrev 
en mängd populära böcker om rymden. Vissa hade inslag av mysticism och vad 
man måste kalla vetenskapliga fantasier; även beskrivningar av observerade före-
teelser i kosmos saknade ofta klara gränser mellan vad som var vetenskapligt be-
lagt och vad som var hans egna funderingar eller fria fantasier.  
 Hans skickliga penna och entusiasmerande texter rönte enorma framgångar. 
Böckerna trycktes i stora upplagor, översattes till många språk och inspirerade ett 
par generationer till studier av världsalltet. Av Flammarions mer än femtio böcker 
har tio översatts till svenska. Ett av hans mest bekanta verk – om bebodda värl-
darnas mångfald – kom ut på franska år 1862 och på svenska 1866: Bebodda verldar 
eller vilkoren för himlakropparnas beboelighet, betraktade från astronomiens, fysiologiens och 
den naturliga filosofins synpunkter. Anmärkningsvärt är att detta verk kom ut när Flam-
marion blott var 20 år gammal!  
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 Flammarion skriver lyriskt om allehanda möjligheter för liv på andra planeter, 
till exempel: ”… har jorden ej erhållit något företräde framför de andra planeterna; 
dessa äro beboeliga likaväl som hon. … Antingen är han [månen] bebodd eller har 
han varit bebodd, eller ock skall han blifva bebodd”. Efter att i boken ha behandlat 
faktiska astronomiska rön, fortsätter Flammarion med spekulationer kring andra 
planeters möjliga invånare. Innehållsförteckningen i kapitlet om ”De andra verl-
darnas invånare” antyder de ganska fria tyglar som Flammarions upplåtit åt sin 
fantasi (Figur 2). 
 Vid 1800-talets mitt började astronomiska teleskop med riktigt bra och stora 
linser bli tillgängliga. De var väl lämpade att observera planeter och Flammarion 
satte upp ett privat observatorium med ett rejält teleskop (24 cm linsdiameter), 
med vilket han kunde studera årstidsväxlingar på planeten Mars. Han var i kontakt 
med professionella astronomer som också observerade Mars och han skrev en 
bok om dess förutsättningar för beboelighet. 

Figur 1: Camille Flammarions bok Bebodda verldar eller vilkoren för himlakropparnas be-
boelighet, betraktade från astronomiens, fysiologiens och den naturliga filosofins syn-
punkter kom i svensk översättning 1866. Boken blev omåttligt populär på många språk: detta är den 
27:e (!) franska utgåvan från 1880. 



 

68 

 

Sent 1800-tal: Giovanni Schiaparelli 

En inflytelserik professionell astronom under sent 1800-tal var italienaren Gio-
vanni Schiaparelli (1835-1910), mest verksam vid Brera-observatoriet i Milano. 
Där observerade han planeten Mars och ritade av de strukturer som syntes på dess 
yta, samt hur dessa skiftade utseende under marsårets olika årstider. 
 Avståndet mellan jorden och Mars ändras avsevärt beroende på deras lägen i 
banorna runt solen, speciellt eftersom marsbanan runt solen inte är helt rund utan 
något utdragen, elliptisk. Ibland infaller speciellt gynnsamma tillfällen, då Mars 
kommer särskilt nära jorden och kan observeras extra tydligt. Ett sådant inträffade 
år 1877, då Schiaparelli kunde teckna de dittills mest detaljrika kartorna över mar-
sytan.  

Han kompletterade dem med senare observationer och gav ut sin marskarta 
(Carte de la planète Mars) år 1888. På denna hade han ritat in ett flertal raka stråk, 
vilka han kallade ”canali”, ett ord som på italienska kan beteckna olika typer av 
diken, räfflor eller kanaler. Ett motsvarande ord på engelska – ”canal” – betecknar 
dock främst en konstgjord kanal och detta blev senare övertaget som fantasieg-
gande beteckning för vad som skulle ha observerats på Mars. (Hade man i stället 
tagit något annat ord på engelska, kanske ”channel”, som i ”English Channel”, 
Engelska kanalen, hade historien kanske tagit en annan vändning.) 
 Under 1800-talets slut blev det ganska accepterat att det skulle kunna finnas liv 
på Mars. Det uppfattades inte som särskilt märkvärdigt – Mars var ju en planet 
liksom jorden. Från den gamla kontinenten Europa hade man under de gångna 
seklen upptäckt och koloniserat nya kontinenter där det levde allehanda konstiga 
djur, så varför skulle Mars vara så mycket annorlunda?  

 

Figur 2: En kapitelrubrik ur Camille Flammarion: Bebodda verldar eller vilkoren för himlakropparnas 
beboelighet, L.J.Hiertas förlag, Stockholm, 1866 
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Figur 4: Teckning av strukturer på planeten Mars, färdigställd av Schiaparelli år 1888. 

Figur 3 Schiaparelli vid ett teleskop på observatoriet 
i Brera; teckning i tidningen ”La Domenica del Cor-
riere”, 28 oktober 1900. 
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Tidigt 1900-tal: Kanaler på Mars! 

Schiaparellis observationer inspirerade amerikanen Percival Lowell (1855-1916) 
(se även Dunérs kapitel), ursprungligen amatörastronom som bestämt sig att bli 
forskare på heltid efter att ha läst just Camille Flammarions böcker om Mars. Lo-
well var speciellt fängslad av de ”kanaler” som Schiaparelli observerat. Han byggde 
upp ett stort privat observatorium i Arizona (numera ett professionellt institut 
som bär hans namn, fortfarande är mycket aktivt och som i staden Flagstaff bär 
den stolta gatuadressen ”Mars Hill”). Lowell studerade Mars under en rad år och 
ritade upp allt mer detaljerade kartor över dess yta med fler och fler ”kanaler”. 
Han skev också flera böcker i ämnet, även om Mars som en livets boning. Mer än 
någon annan spred Lowell uppfattningen att Mars var en plats med intelligenta 
livsformer. Observerade fläckar på Mars tolkade han som oaser, vissa kanaler syn-
tes honom dubbla och han förmodade att de alla var konstgjorda vattenstråk som 
byggts av en civilisation som sökte hushålla med Mars knappa vattenresurser ge-
nom att leda vatten från polarkalotterna.  
 Många i den breda publiken fängslades av dessa visioner men fackastrono-
merna förblev skeptiska. Vissa försökte upprepa Lowells observationer men lyck-
ades inte se de kanaler som Lowell hävdade. När de stora spegelteleskopen kom i 
bruk efter 1910, kunde man observera marsytan i hög upplösning men där fanns 
inga kanaler. Troligen var de resultatet av någon synvilla vid observationer av nå-
got knappt urskiljbart, där ögat omedvetet förenar närbelägna fläckar till en linje. 
Möjligen kan också en speciell injustering som Lowell ibland hade på sitt teleskop 
haft till effekt att han projicerat skuggor av blodkärlen i sitt eget öga på näthinnan 
och uppfattat dessa som ”kanaler”. 
 

  
  
Figur 5: Vänster, Percival Lowell observerar vid sitt teleksop i Arizona (1914). Höger, Marsglob ba-
serad på hans observationer, med ett stort antal inritade kanaler (1909). 
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1900-talets mitt: Livsbetingelser på Mars? 

Den för allmänheten mest bekante svenske astronomen under mitten av 1900-
talet var Knut Lundmark (1889-1958). Han var inte bara chef för Lunds observa-
torium utan också en mycket flitig populärvetenskaplig författare med ett otal 
skrifter i veckopressen, föreläsningar för allmänheten och medverkan i radiopro-
gram. En av hans populärvetenskapliga böcker, Livets välde. Till frågan om världarnas 
beboelighet kom ut 1935 och diskuterar ingående observationer av marskanalerna, 
vars uttolkning i termer av ingenjörskonst han dock förhåller sig skeptisk till. Han 
menade dock att det vore otänkbart att vår planet skulle vara den enda bebodda 
men drog också slutsatsen att ”…några utsikter ej finns för att astronomien skall 
komma dithän inom överskådlig tid att genom direkta iakttagelser kunna påvisa 
spår av andra världars bebyggelse”. 

Även om den föreslagna tolkningen av kanalerna på Mars inte var tecken på 
en avancerad civilisation, var den dåtida uppfattningen bland astronomer av facket 
att Mars hade ett kargt men ändå rimligt beboeligt klimat. Ett av kapitlen i Lund-
marks bok Livets välde heter just Tundreplaneten. Man förmodade att observerade 
årstidsvariationer på Mars visade på växlingar i växtligheten, kanske av lavar eller 
annan arktisk vegetation. Denna föreställning fortlevde fram till 1960-talet, då de 
första rymdsonderna till Mars avslöjade att förhållandena var betydligt barskare 
än så. 

Figur 6: Knut Lundmark på [Gamla] Observatoriet i Lund, ca 1930. På skrivbor-
det står en marsglob med ”kanaler” enligt Lowells observationer. Globen fanns vid 
Lunds observatorium under ett sekel innan den blev stulen år 2015. 
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Orson Welles och ”Världarnas Krig” 

Med marskanaler i folkligt medvetande och med fackfolk som bekräftade uppfatt-
ningen om Mars beboelighet, blev även den bredare publiken engagerad. En upp-
märksammad händelse var radioteatern Världarnas Krig (The War of the Worlds) med 
den amerikanske skådespelaren Orson Welles (1915-1985) och hans grupp (The 
Mercury Theatre on the Air) som sände denna pjäs i en amerikansk radiokanal i 
oktober 1938. Radiopjäsen följde den brittiska science-fiction författaren H. G. 
Wells roman, där ondsinta utomjordingar från Mars anfaller jorden. Orson Welles 
var då bara 23 år gammal. Dagstidningarna rapporterade efteråt att radioprogram-
met hade spridit riktig skräck, då allmänheten som kanske börjat lyssna först en 
bit in i programmet inte hade hört de introducerande förklaringarna om att det 
följande programmet ”bara” var teater. Även om tidningarnas löpsedlar nog över-
drev dramatiken, illustrerar händelsen att – enligt den tidens värderingar – publi-
ken var benägen att tro på dylika utomjordingars existens.   

Årstidsväxlingar och tänkbar växtlighet på Mars 

Redan med ganska små teleskop kan man följa årstidsväxlingarna på Mars och 
dessa tolkades ofta som växlande vegetation i ett arktiskt tundraklimat. Den 
vitryske astronomen Gavriil A. Tikhov (1875-1960) verkade vid olika observato-
rier i Sovjetunionen. I Kazachstan grundade han 1947 en forskningsenhet för det 
nya ämnesområdet ”astrobotanik”. Här försökte man mäta egenskaper av växtlig-
heten i subarktisk tundra för att jämföra dessa med de förändringar i färg och av 
ljusets polarisation som man kunde observera i de mörkare områdena på Mars, de 
som ansågs som det troligaste tecknet på växtlighet. Man var redan medveten om 
den ringa syrehalten på Mars, liksom frånvaron av ett mot solens ultravioletta 
strålning skyddande ozonskikt. Dock visste man också att syret och ozonlagret 
hos oss är ganska nya företeelser som tillkommit under jordens senare utveckling. 
De mikroorganismer som levde under jordens tidigare årmiljarder visste ju att 
klara sig ändå. Tikhov förmodade att anpassningen till det bistra klimatet på Mars 
lett till att dess växtlighet tillgodogjorde sig solstrålningen vid andra färger än väx-
terna på jorden och att man därför inte skulle vänta sig gröna växter med den 
jordiska typen av klorofyll. Livet på andra världar borde alltså kunna vara väsent-
ligt annorlunda än det som vi är bekanta med här på jorden – en uppfattning som 
delas av många nutida forskare. 
 Föreställningen om Mars som en med karg växtlighet täckt planet var allmänt 
spridd vid 1900-talets mitt. Den svenske astronomen Åke Wallenquist (1904-
1994) gav 1955 ut boken Planeten Mars, där han menade: ”Man skulle kunna skriva 
en hel bok enbart om marskanalerna och den ’kanalstrid’ som rått under flera 
decennier mellan olika uppfattningar beträffande tolkningen av dessa fenomen. 
Det är ett i flera hänseenden olustigt kapitel inom marsforskningens historia som 
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här upprullas, ett kapitel fullt av feltolkningar och okritiska spekulationer. … Pres-
sen och den stora allmänheten har med förtjusning accepterat och givit spridning 
åt de mest fantastiska spekulationer och lösa hugskott i samband med kanalerna.” 
Men han skrev också: ”Förutom denna eventuella klorofyllvegetation förekom-
mer som redan nämnts sannolikt på Mars andra lägre och härdiga växtslag såsom 
alger, lavar och mossor. Dessutom trivs säkerligen en mångfald olika slags mikro-
organismer, vilka kan fördra betydligt extremare klimatologiska förhållanden.” 

Harry Martinson: Aniara 

Denna föreställning om Mars som en karg tundraplanet präglar 1900-talets mitt. 
En skönlitterär författare med även astronomiska intressen var Harry Martinson 
(1904-1978). Hans dystopiska epos Aniara. En revy om människan i tid och rum kom 
ut 1956. Det hade påbörjats redan några år tidigare och är färgat av andra världs-
krigets fasor. Där återfinns till exempel Sång om Karelen en lyrisk beskrivning av 
Karelens försvunna skönhet.  
 Aniara handlar om den förstörda jorden, varifrån människor ombord på stora 
rymdskepp flyr till de närbelägna planeterna Mars och Venus. Medan den samtida 
uppfattningen om marsytan var som en kall tundra, täckt med lavar och annan 
mindre växtlighet, föreställde man sig att Venus hade ett hett klimat, som de varm-
aste platserna av tropiska Afrika. I Aniara skaldar Harry Martinson: 

____ 
Till vilken del av Mars ni då vill komma, 

till östra eller västra tundran preciseras här. 
____ 

Allt marsfolk krävde skydd mot köld på tundran 
och venusfolket skydd mot träskklimatet. 

____ 
Men fortsätt själ (försent att minnet klandra) 

till Tundra två där plexbaracken står, 
där jag med Nobby hade tänkt att vandra 

i marsnaturens strålningsfria vår. 
Där växer stolt den svarta köldtulpanen 

som härdar ut med kallplanetsklimat 
och över tundran gal den hese Hanen 
sitt vittnesrop om tundrans enkla stat. 
Patetiskt svulten, vördad av de flesta 

den fågeln vet om köld och nöd det mesta. 
____ 
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1900-talets slut: Första rymdsonderna till Mars och Venus 

Uppfattningen om Mars som en tundraliknande planet fick ett abrupt slut i och 
med de första rymdsonderna som i början av 1960-talet nådde fram till den röda 
planeten. När man nu i detalj kunde studera marsatmosfären, visade den sig vara 
ännu tunnare än förmodat och betingelserna nere på ytan betydligt strängare än 
vad Harry Martinson hade diktat. Luften på Mars var visserligen tät nog för att 
bära upp sandstormar och stora molnformationer men var ändå mycket tunnare 
än jordens atmosfär på toppen av Mount Everest. Kombinationen av tryck och 
temperatur medför vidare att förhållandena på marsytan normalt är sådana att vat-
ten knappast kan finnas i flytande form. Antingen är det fruset till is eller också 
finns det som vattenånga i gasform. (På jordytan finns ett likartat beteende för 
torris, kolsyresnö (frusen koldioxid), som också direkt övergår mellan fruset till-
stånd och gas eftersom lufttrycket vid jordytan är för lågt för att koldioxid ska 
finnas i flytande form.)  

Ett par andra rymdsonder nådde Venus och kunde avslöja att temperaturen på 
ytan ingalunda var som i tropiska Afrika utan för liv outhärdliga 400 grader, till-
räckligt för att smälta bly. Detta var överraskande eftersom mängden solvärme 
som tränger in i Venus tjocka atmosfär faktiskt är mindre än den solvärme som vi 
får ner till jordytan. Visserligen ligger Venus närmre solen än jorden men i gengäld 
är den helt täckt av ljusa moln som reflekterar tillbaka det mesta av solljuset, så att 

Figur 7: Uttorkade flodbäddar på Mars, fotograferade från omloppsbana. Här är flodbädden Reull 
Vallis ca 7 km bred och 300 m djup. Skrapmärken i flodrännans botten tyder på is och stenar som 
glidit under strömmande vatten eller under en glaciär. Foto: ESA Mars Express, High-Resolution 
Stereo Camera 
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det faktiskt – något förvånande – är mindre solvärme som går ner i Venus atmo-
sfär än vad som kommer ner till jorden. Förklaringen till den varma Venusytan är 
den extremt kraftiga drivhuseffekt som skapas av dess tjocka atmosfär av koldi-
oxid med ett tryck bortåt hundra gånger större än jordens. Atmosfären på Mars, 
å andra sidan, har ett tryck på endast en hundradel av jordens. Även om Mars 
atmosfär också mest innehåller koldioxid, räcker den extremt tunna luften inte alls 
till att ge någon väsentlig drivhuseffekt. 
 Raden av successiva rymdsonder avslöjade dock efter hand även en rad mer 
spektakulära egenskaper: Visserligen finns inga sådana kanaler som Percival Lo-
well föreställt sig, men det finns däremot många uttorkade flodbäddar, i vilka det 
helt tydligt forsat fram massor av vatten någon gång för riktigt länge sedan. Och 
geologiskt sett var Mars ingen död planet – här fanns rader av jättestora vulkaner. 
Visserligen verkade de inte vara aktiva just nu men, med geologiska mått mätt, 
hade de ännu ganska nyligen haft utbrott och skulle mycket väl kunna få nya. Se-
nare landsattes självgående marsfordon som kunde färdas åtskilliga kilometrar på 
Mars och fotografera uttorkade sjöbottnar täckta av mineral som uppenbarligen 
bildats i kontakt med vatten. Från omloppsbana kunde kretsande sonder ta 
högupplösta bilder som visade både platser som emellanåt var fuktiga, som öpp-
ningar till stora grottor som fortsatte okänt djupt ner under marken. Det var tyd-
ligt att Mars undergått dramatiska klimatförändringar, där ett fuktigt klimat i 
fjärran forntid nu utvecklats till en sandig och torr öken.  
  

Figur 8: Den synliga marsytan undergår växlingar inte bara mellan olika årstider. De mest långtgående 
förändringarna är de globala sandstormar som under någon månad eller två kan svepa in hela planeten 
i ett rödaktigt töcken. Dessa globala sandstormar kan följas även av amatörastronomer med ganska 
små teleskop. Dessa bilder är tagna med Hubbleteleskopet med två månaders mellanrum. Foto: 
NASA/ESA. 
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 Men livet på jorden utvecklades redan mycket tidigt, bara några hundra miljo-
ner år efter jordens bildande. Då fanns det flytande vatten, vilket behövs för alla 
hittills kända livsformer. På Mars fanns också flytande vatten under dess tidiga 
historia och säkert under längre tid än vad som behövdes för livet att bli etablerat 
på jorden. Om betingelserna på jorden och Mars var så pass lika, uppstod eller 
utvecklades livet då också samtidigt på båda planeterna? Eller bara på den ena? 
Och i så fall, på vilken – kanske livet först uppstod på Mars och sedan på något 
sätt överfördes till jorden?? Och fanns det liv på Mars, var har det i så fall tagit 
vägen? Det kanske inte alls är utdött? Även om vi inte ser det på ytan, fortlever 
det kanske i grottor eller nere i marken, där tryggt skyddat mot solens och Vinter-
gatans skadliga energirika strålning?  
 Livet på jorden är beroende av vatten. Vi vet förstås inte om det finns liv som 
bygger på andra principer men tills vidare har sökandet efter möjligt liv på Mars 
följt samma tanke: följ vattnet till möjliga platser för liv! Sådana platser är områden 
där floder förr runnit ut i vad som varit sjöar eller hav, platser där det finns avlag-
ringar av mineral som bildats i vatten eller rentav platser där det emellanåt än i dag 
sipprar fram små mängder av flytande vatten. Detta är visserligen inget rent vatten 
utan starka saltlösningar, vilka – precis som en kylvätska – endast fryser till vid 
temperaturer långt under noll grader och därför håller sig flytande även under 
kallare dagar på Mars.  
 Sökandet efter möjligt liv påverkas dock även av andra överväganden. De 
rymdfarande organisationerna har enats om att inte redan nu direkt utforska de 
mest intressanta platserna med landsatta marsfarkoster utan att tills vidare nöja sig 
  

Figur 9: Det finns olika spår av vatten som funnits på Mars. Bilden från en marslandare visar en 
uttorkad sjöbotten med sådana avlagrade mineral som endast kan bildas i närvaro av vatten. Foto: 
NASA/JPL-Caltech, Curiosity. 
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med att studera dem på avstånd, från satelliter i bana över Mars. Det kan låta 
motsägelsefullt men anledningen är att det inte är möjligt att helt sterilisera rymd-
sonder som skickas iväg från jorden: Det kommer alltid att finnas ett antal mikro-
organismer ombord. Många av dessa är tåliga mot rymdens vakuum och andra 
kommer att vara skyddade mot solens ultravioletta strålning i rymdsondens inre. 
Om dylika jordiska organismer skulle visa sig kunna överleva eller rentav frodas 
på Mars, skulle det kunna komplicera eller rentav äventyra sökandet efter ur-
sprungliga marsorganismer. För att inte riskera att Mars förorenas med jordiska 
organismer har man alltså bestämt att tills vidare skynda långsamt. En besläktad 
frågeställning blir aktuell när det blir möjligt att till jorden hämta ner markprover 
från Mars. 

Mars är visserligen en betydligt mindre planet än jorden men dess yta är ändå 
avsevärd och ungefär lika stor som jordens samlade landyta (världshaven alltså 
borträknade). Det kommer därför att dröja ett bra tag innan dessa speciellt intres-
santa områden på Mars (”Mars special regions”), kan kartläggas i detalj. Efterhand 
som nya rön tillkommer, uppdateras även listan på områden som man särskilt 
önskar skydda. 

Vad som däremot en rad av senare marssonder kunnat utröna, är att det för 
länge sedan fanns riktigt stora mängder vatten som flöt omkring på marsytan. För 
länge, länge sedan, i planetens barndom, fanns en tid, då klimatet var annorlunda, 
lufttrycket högre och vatten forsade fram. Vissa av vattenflödena var massiva flo-
der som dagens Nilen eller Mississippi på jorden, på andra ställen fanns det kilo-
meterhöga vattenfall. I dag ser vi spåren av detta som uttorkade flodbäddar, där 
spåren efter stenar eller isblock rispat fåror som ännu markerar forna tiders vat-
tenflöden.  
 De närmsta årens letande efter tidigare eller nutida liv på Mars står inför två 
stora utmaningar: Undersökning av material långt nere under marsytan samt trans-
port av markprover tillbaka till jorden. Eftersom atmosfären är så tunn och saknar 
egentligt ozonskikt, är själva marsytan inte skyddad mot det energirika bombarde-
manget av röntgenstrålar och snabba kosmiska partiklar. Sådan strålning har san-
nolikt dödat eventuellt liv och förstört biologiska och organiska molekyler på 
själva ytan och ner till kanske en meters djup. För att ha en chans att hitta spår av 
nuvarande eller tidigare liv, måste man därför gräva ner sig djupare än så. Ett första 
allvarligt försök planeras med den europeiska marslandaren ExoMars. Dess mest 
speciella utrustning utgörs av ett långt borr som kan tränga ner (tillsammans med 
olika mätinstrument) till ett par meters djup. 

Det är dock inte säkert att detta kommer att räcka för att ge besked om det 
fanns livsformer på Mars förr i tiden. Sådana kan ha lämnat spår, om inte som 
tydliga fossil, så kanske som speciella kemiska signaturer. De flesta kemiska grund-
ämnen förekommer i olika tunga varianter, så kallade isotoper, som till exempel 
vanligt (lätt) väte och tungt väte (deuterium), vilka ingår i vanligt respektive tungt 
vatten. Vid biologiska processer påverkas och omsätts de lättare isotoperna oftast 
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något mer effektivt än de tyngre, vilket så småningom leder till karakteristiska 
skillnader mellan olika isotoper av kol, syre och andra grundämnen på platser där 
liv har funnits.  Om man till exempel inuti en sten skulle hitta något som man 
misstänker är ett litet fossil efter någon organism, skulle man vilja veta om dess 
isotopsammansättning avviker från det i stenen runtomkring. Att utrusta marslan-
dare med apparatur för isotopmätningar av sådana små prover börjar dock bli 
alltför svårt, varför detta är en typ av undersökning för vilken det krävs att man 
hämtar hem prover till laboratorier på jorden. Detta blir också nästa mer ambitiösa 
utforskning av Mars. Denna är tänkt att påbörjas med uppsändningen av en mars-
landare som, förutom sedvanlig förmåga att åka omkring på marsytan, även kan 
plocka upp intressanta markprover och lägga dem i speciella behållare. Efter något 
års rekognoscerande ska några tiotal utvalda prover placeras i en särskilt skyd-
dande kapsel, varefter det blir dags för nästa rymdfarkost att bege sig till Mars, 
denna gång för att landa intill denna kapsel, hämta upp den och sedan flyga tillbaka 
till jorden med alla dessa markprover. På jorden har man överlägsna möjligheter 
att undersöka proverna i stora laboratorier men kanske framför allt kan man efter 
hand komma på nya sätt att undersöka dem med metoder som man ursprungligen 
inte kunnat komma på. 
 Strängt taget har vi redan i dag tillgång till prover från marsytan, detta i form 
av meteoriter som man kunnat konstatera härrör från Mars. Dock kan man bara 
få ut en begränsad mängd information från dem: Man vet inte exakt varifrån Mars 
de har kommit; de har kastats ut i samband med att någon liten asteroid krockade 
med Mars men då blev allt material utsatt för höga temperaturer och tryck, vilket 
troligen förstört mycket av de eventuella spåren av tidigare liv. 

Livsbetingelser i solsystemets utkanter? 

Eftersom flytande vatten är ett villkor för sådant liv som vi känner till, har ett 
vanligt kriterium för att bedöma en himlakropps möjliga beboelighet varit 
huruvida flytande vatten kan finnas på dess yta. För en planet betyder det att dess 
bana inte får gå så nära sin värmande sol att allt vatten kokar bort, inte heller så 
långt bort att allt vatten frusit till is.  
 Att detta kriterium om avstånd till solen eller stjärnan ingalunda är nödvändigt 
insågs när de första rymdsonderna nådde ut till vårt solsystems jätteplaneter Jupi-
ter och Saturnus, på fem och tio gånger längre solavstånd än jordens. Dessa om-
kretsas av ett stort antal månar, varav ett halvdussin är ganska stora, ungefär som 
vår måne eller rentav lite större. Så långt ut från solen når bara en liten del av dess 
värme och man väntade sig att inte hitta annat än kalla, frusna världar. Men man 
slogs med häpnad när det visade sig att flera av månarna kring Jupiter och Saturnus 
i verkligheten var varma platser. 
 Jupiters fyra största månar upptäcktes av Galileo redan år 1610, strax efter att 
teleskopet kommit i bruk. Den innersta av dem, med namnet Io, i bana närmast 
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Jupiter, är täckt av glödande lavaströmmar från ständigt aktiva vulkaner medan 
den näst innersta, Europa, visade sig vara täckt av ett tillfruset istäcke under vilket 
man kunde konstatera att det finns en ocean av salthaltigt vatten.  Detta var helt 
oväntat men man kunde ganska snart inse varifrån värmen kom. Det var givetvis 
inte solvärme (och ingen annan strålning heller) utan tyngdkraften från den 
massiva jätteplaneten Jupiter. Denna kraft är förstås den som håller kvar 
jupitermånarna i sina banor kring planeten. Men månarna rör sig inte i exakt 
cirkulära banor, så att den kraft med vilken Jupiter drar dem mot sig ändras 
periodiskt. Och den sida av månen som vetter närmast Jupiter utsätts för en större 
dragningskraft än baksidan som ju är längre bort från planeten. Resultatet blir en 
tidvattenkraft, där hela månen dras ut och knådas än åt ena, än åt andra hållet som 
en mjuk degboll. Och precis som när man vickar en metallbit fram och tillbaka, så 
blir det varmt av friktionen, en uppvärmning som i detta fall hämtar sin energi ur 
Jupiters gravitationsfält. Io, den innersta stora jupiterrmånen, utsätts för särskilt 
starka krafter och blir så uppvärmd, att hela ytan täcks med glödande lava och 
ständigt aktiva vulkaner. Men nej, vi förväntar oss inget liv i denna extrema miljö. 
 Den näst innersta större jupitermånen däremot – Europa – känner också av en 
betydande uppvärmning från Jupiters gravitation, dock betydlgt svagare än Io och 
  

Figur 10: Istäcket på ytan av jupitermånen Europa, sett från en rymdsond. Mönstret tyder på 
sprickbildning och skjuvning av ismassor som täcker en underliggande ocean av vatten. Bilden 
täcker ca 70 x 30 km. Foto: NASA, Galileo. 
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här är betingelsena gynnsamma för flytande vatten. Månen är täckt av en ocean 
med vatten ovanför vilken ett istäcke utbreder sig. På närbilderna ser man att detta 
har frusit till relativt nyligen – detta sluter man sig till av att det nästan helt saknas 
spår av meteoritnedslag: hade ytan varit gammal, hade den varit hårt 
sönderpepprad med kratrar överallt. Hur tjockt istäcket är vet man ännu inte – 
någon kilometer eller kanske flera mil, men man har kunnat konstatera att det 
emellanåt sprutar upp vattenånga från någonstans under isen. Detta visar att det 
finns öppningar från den underliggande oceanen upp till ytan, varför man kan  
förmoda att istäcket inte kan vara speciellt tjockt överallt. Att vattnet i oceanen 
nedanför är salthaltigt har man kunnat konstatera genom att mäta radiosignaler 
från någon rymdsond som flugit bakom Europa: Sättet som dessa signaler 
förvrängs visar att den underliggande volymen är elektriskt ledande, vilket tyder 
på i vattnet lösta salter, precis som i våra oceaner på jorden. Vidare kan man sluta 
sig till att denna ocean måste vara i kontakt med berggrunden på havsbotten och 
därför måste olika kemiska ämnen finnas lösta i vattnet, även sådana som ingår i 
livets byggstenar. 
 På jorden finns miljöer som nog har en del gemensamt med Europas 
överfrusna hav. I Antarktis finns ett flertal sjöar med flytande vatten djupt under 
dess tjocka istäcke. Detta vatten hålls flytande tack vare jordvärmen som kommer 
underifrån. Troligen finns det även livsformer i dessa antarktiska sjöar, givet 
insikten att livets biologiska gränser tycks vara mycket vidare än vad som tidigare 
förmodats och allehanda mikroorganismer återfinns på även de mest osannolika 
platser på (och inuti) jorden.  
 Att på ort och ställe undersöka livsbetingelserna på Europa är en än större 
utmaning än motsvarande för Mars. Svårigheterna kommer inte bara av att det är 
längre ut till Jupiter (och rymdflygningen flera år längre) utan främst av Jupiters 
egna och mycket kraftiga strålningsbälten. Dessa motsvarar jordens van Allen-
bälten som rymmer elektriskt laddade partiklar. Jupiters bälten är dock mycket 
stora – kunde vi se dem för blotta ögat, skulle de på himlen omge Jupiter med en 
utsträckning flera gånger större än fullmånens. Banorna för de innersta månarna, 
även Europa, ligger inuti dessa intensiva strålningsbälten. Istäcket skyddar säkert 
eventuellt liv under detta men en rymdsond som närmar sig kommer att utsättas 
för en intensiv partikelstrålning som på kort tid kan förstöra solceller och annan 
elektronik. Med de rymdsonder till Europa som nu planeras avser man att göra 
djärva om än korta förbiflygningar och då välja de säkraste vägarna genom strål-
ningsbältenas svagaste delar. Man hoppas att så småningom även kunna mjuk-
landa på ytan men detta kräver att man utvecklar speciellt strålningstålig 
elektronik. 
 Inte bara kring Jupiter, utan även kring Saturnus finns månar där det finns 
oceaner av flytande vatten under en frusen yta. Och kring Saturnus kretsar den 
stora månen Titan, en värld i sig, inte bara med en atmosfär som är tjockare än 
jordens utan med ett vädersystem som är det mest jordliknande i vårt solsystem: 
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Sjöar, floder, moln, regn, snö, hagel… Men: Där är det verkligen riktigt kallt och 
det som rinner i floderna är inte vatten utan flytande kolväten som metan och 
etan. Det är svårt att där föreställa sig liv av den typ som vi känner till men vi 
måste ändå konstatera att den kemiska miljö som man i dag möter på Titan har 
likheter med den som fanns på jorden när livet var ungt på vår planet. Samma typ 
av kemiska reaktioner – om än vid mycket låga temperaturer – torde i dag äga rum 
på Titan, som på den tidiga jorden, så att även här kan vi få insikter om livets 
möjliga uppkomst och utveckling. 

Planeter kring andra stjärnor 

 Huruvida det finns planeter också kring fjärran stjärnor, har man grubblat på 
sedan lång tid tillbaka men länge var svårigheterna att hitta dem oöverkomliga. 
Man visste mycket väl hur man i princip skulle kunna upptäcka dem genom att 
mäta de minimala rubbningar som tyngdkraften från en kretsande planet måste 
utöva på sin centralstjärna men den nödvändiga mätnoggrannheten förblev länge 
utom räckhåll. Först efter flera decenniers utveckling av successivt noggrannare 
mätinstrument kunde den första planeten kring en annan stjärna än solen upp-
täckas år 1995. Därefter har utvecklingen varit omstörtande snabb, så att man 
numera känner till flera tusen så kallade exoplaneter. Svårigheten att hitta dem 
ligger inte främst i att de är ljussvaga – även om de ju bara lyser med återskenet av 
det ljus som deras stjärna utsänder – utan främst i att de på himlen ligger alldeles 
tätt intill sin moderstjärna som lyser miljoner gånger starkare och bländar dem 
som från jorden försöker särskilja planeten. 

Metoderna för att hitta exoplaneter är i huvudsak två, där båda mäter hur 
stjärnljuset påverkas. I det ena fallet mäter man genom dopplereffekten den lilla 
rörelse som stjärnan utför när den, tillsammans med sin planet, kretsar i en bana 

Figur 11: Planetpassage framför och bakom en stjärna. Om en planet råkar ses passera framför stjärn-
skivan, kan man mäta det stjärnljus som sipprar genom planetens atmosfär och bestämma dennas 
kemiska sammansättning. (Efter figur av Sara Seager) 
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kring deras gemensamma tyngdpunkt. I det andra fallet – och det som är viktigast 
i sökandet efter tecken på liv – mäter man den lilla förändringen av stjärnans ljus-
styrka under de timmar som planeten i sin bana råkar passera framför stjärnan. 
Detta kräver förstås att planetens bana råkar ligga i sådan vinkel, att vi från jorden 
kan se planeten passera framför stjärnan, så att den kan skymma bort lite av dess 
ljus. 
 Det ljus som når oss under en sådan planetpassage är alltså stjärnans vanliga 
utstrålning, minskat med den andel som skyms av planeten vilken oftast täcker 
mindre än 1% av stjärnans yta. Men om planeten omger sig med en atmosfär blir 
det mer komplicerat (och mer intressant!). Planetens atmosfär är åtminstone delvis 
genomskinlig och en viss liten del av ljuset som når oss är inte det som kommit 
direkt från stjärnan, utan stjärnljus som filtrerats och färgats vid passagen genom 
planetens atmosfär, ungefär som vi ser det försvagade solljuset vid solnedgången. 
När ljus passerar genom en gas, får det ”fingeravtryck” i form av spektrallinjer i 
olika färger, mönster av ljusets absorption vid speciella våglängder. Dessa markö-
rer är olika för skilda grundämnen och för olika molekyler och medger att man på 
distans kan känna igen vattenånga, syre, metan och andra kemiska ämnen, för öv-
rigt samma metoder som används vid fjärranalys av luftföroreningar på jorden.  
 Eftersom planetens atmosfär normalt bara utgör ett tunt skikt runtom den, är 
denna typ av mätningar svåra. Dock underlättas letandet efter kemiska ämnen av 
det att – nu förutsatt att planeten inte kretsar kring en speciellt sval stjärna – spåren 
av molekyler oftast inte finns i stjärnans eget spektrum. Vid de temperaturer som 
råder på stjärnytor bryts mer komplexa molekyler ner i sina atomära byggstenar. 
Om man observerar närvaron av molekyler, måste de således härröra från den 
svalare planeten. Dessa utmanande mätningar kräver utnyttjande av de största te-
leskopen. Det byggs just nu några extremt stora teleskop, bland annat ELT (Ex-
tremely Large Telescope) med spegeldiameter på nästan 40 meter vid ESO, Europeiska 
Sydobservatoriet i Chile. För detta är en uttalad prioritet just sökandet efter sådana 
kemiska markörer i exoplaneters atmosfärer. 

Biologiska markörer hos exoplaneter? 

Förutom utmaningen att först hitta exoplaneter som omger sig med en detekter-
bar atmosfär och att sedan identifiera möjliga spår av kemiska ämnen och mole-
kyler i dessa, är den kanske svåraste frågan: vilka ämnen kan överhuvudtaget 
antyda närvaron av liv? Eftersom den mätbara signalen är så liten, kan mätningar 
endast göras med ganska grov upplösning. De ämnen som då realistiskt kan hittas 
är enkla molekyler med lätt igenkännbara mönster och linjer i spektrum. Om man 
observerar jorden från långt håll, kan man i det ljus som jorden återspeglar från 
solen se signaturer av vattenånga H2O, koldioxid CO2, metan CH4, syre O2 och 
även ozon O3. Men ur enbart detta är det vanskligt att säkert sluta sig till att det 
faktiskt finns liv på jorden. Mer komplicerade organiska molekyler, sådana som 
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mer säkert skulle kunna visa på närvaron av liv, saknar sådana lätt igenkännbara 
mönster av spektrallinjer och förekommer i jordens atmosfär endast i så små kon-
centrationer att de i praktiken torde vara näst intill omöjliga att säkert identifiera 
hos avlägsna planeter. Tolkningen kompliceras ytterligare av att man inte alltid vet 
huruvida planeten är (delvis) molntäckt, vilket kan förändra utseendet av spekt-
rum.   
 Många molekyler har sina viktigaste spektrallinjer i den infraröda delen av 
spektrum. Denna strålning är dock svår att mäta från jordytan eftersom även olika 
molekyler i jordens atmosfär absorberar sådan strålning. Det planeras därför 
rymdexperiment för att söka mäta den kemiska sammansättningen av exoplane-
ters atmosfärer. Avsikten är att leta efter åtminstone några tiotal olika molekyler 
som innehåller kol, kväve, fosfor, kisel, svavel och andra ämnen. 
 Men… även om vi nu hittar något som vi misstänker är en andra jord och i 
dess atmosfär återfinner samma ämnen som hos oss – vattenånga, koldioxid, me-
tan, syre och även ozon – vad säger det oss om huruvida det verkligen finns liv 
där? Visserligen måste allt liv som vi känner till, någon gång under sin livscykel ha 
tillgång till flytande vatten, men omvändningen gäller inte – det räcker inte med 
vatten för att det ska finnas liv. Fritt syre i större mängder i luften är något som 
successivt utvecklades under jordens geologiska historia, när tidiga livsformer – 
mikroorganismer i form av cyanobakterier – hade byggt upp skiktade strukturer, 
så kallade stromatoliter, längs världshavens stränder. Genom fotosyntes frigjorde 
de syre, vilket under ett par årmiljarder successivt ökade syrehalten i den ursprung-
ligen syrefria atmosfären, för att till slut bli en av dess väsentliga beståndsdelar.  
 Givetvis är dagens syre i luften en förutsättning för människans liv såväl som 
för många andra livsformer men höga halter av syre i luften har bara förekommit 
den senaste tiondedelen av jordens historia. I dag underhålls syrehalten genom 
växternas fotosyntes, i vilken solens strålningsenergi utnyttjas för att binda koldi-
oxid, varvid syre frigörs. Om livet helt skulle försvinna från jorden, skulle också 
syret tämligen snabbt (med geologiska mått mätt) försvinna ur luften. Eftersom 
det är ett kraftfullt oxiderande kemiskt ämne, skulle syret oxidera det mesta i dess 
väg, bli bundet i olika oxider, och därefter inte längre vara detekterbart genom 
signaturer i jordatmosfärens spektrum. Samma gäller ozon, den tre-atomers vari-
ant av syre som bildas med hjälp av solens ultravioletta strålning högt uppe i luft-
havet. 
 Liv har funnits på jorden under den mesta tiden av jordens historia men fritt 
syre alltså endast under en ganska liten del. Om man inte hittar syre på en annan 
planet är det alltså inget som behöver tyda på frånvaron av liv. Men om man hittar 
syre i väsentliga mängder, är det nog ett tecken på att det på den planeten pågår 
något som håller syrehalten uppe. Kanske motsvarigheten till jordens fotosyntes, 
kanske något annat? I jordens spektrum kan man även identifiera sumpgasen me-
tan, CH4. Denna kommer från vulkaner, mänsklig verksamhet, odlingar, mats-
mältningen hos boskap och annat. Metan finns det också en hel del av ute i 
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rymden, det är en av beståndsdelarna i atmosfärerna hos jätteplaneter som Jupiter 
och Saturnus. Men kombinationen av metan och syre är mer speciell. Metan är en 
viktig beståndsdel av naturgas och biogas och förbränns lätt med syre till koldioxid 
och vatten. Att det samtidigt i en planets atmosfär finns både större mängder syre 
och metan, tyder alltså på att där inte råder kemisk jämvikt utan ”något” håller 
uppe detta tillstånd (annars skulle metanet redan brunnit upp). På jorden vet vi att 
det är livet och dess fotosyntes. Men på en annan planet skulle det kanske kunna 
vara något helt annat? Åtminstone små mängder av syre frigörs när vattenånga 
sönderdelas av solens ultravioletta strålning och metan finns ju naturligt i  
berggrunden. Vi vet alltså (ännu) inte hur man ur mätningar av fjärran planeters 
kemiska sammansättning entydigt skulle kunna avgöra om där finns liv. 

Letandet efter utomjordiska civilisationer 

Undersökningen av kemiska signaturer möjliggör letandet efter spår av mikroorg-
anismer, växlighet eller andra typer av liv som inte för särskilt mycket väsen av sig. 
Men det finns kanske även intelligent liv på fjärran planeter som inte bara omsätter 
syrgas och andra ämnen utan har utvecklad teknologi. Dessa gör kanske mycket 
mer väsen av sig och kanske kan göra sig påminda även över interstellära avstånd? 
Letandet efter möjliga sådana utomjordiska civilisationer går ofta under namnet 
SETI, sökandet efter extraterrest intelligens (engelska Search for ExtraTerrestrial 
Intelligence). En ofta använd utgångspunkt är Drakes ekvation, ett utryck som 
formulerades av den amerikanske radioastronomen Frank Drake på 1960-talet: 
 Drakes ekvation i sig utsäger inget om hur sannolikt (eller ej) det skulle vara 
med avancerade civilisationer i Vintergatan. Däremot utgår den från betraktarens 
egna uppskattningar av hur sannolikt det är att på en planet, där det finns rimliga 
förhållanden för liv, också verkligen har utvecklats liv; hur sannolikt det är att 
sådant liv också utvecklats vidare till en teknologisk nivå, och för hur länge sådana 
civilisationer kan tänkas fortleva med bibehållet intresse att kommunicera även 
utanför sin hemplanet. Det finns alltså ingen exakt lösning till Drakes ekvation, 
utan resultatet som erhålls beror på de uppskattningar och gissningar som olika 
personer bidrar med. Betydelsen av ekvationen kommer dock av att, om man som 
uppskattningar använder belopp som många forskare anser rimliga, blir det san-
nolika antalet civilisationer i Vintergatan tämligen stort. Vi vet säkert att antalet 
stjärnor och planeter i Vintergatan uppgår till flera hundra miljarder och – om 
livets uppkomst inte skulle vara en alldeles oerhört osannolik process – så ”borde” 
det finnas liv på kanske miljoner eller rentav miljarder andra planeter.  
 Frågan uppstår då, hur man ska kunna avgöra förekomsten av sådana avance-
rade civilisationer? Redan på 1800-talet, innan radiotekniken utvecklats, fanns det 
idéer om hur man från jorden skulle kunna kommunicera med de invånare som 
man då förmodade kunde finnas på månen eller Mars. Man kunde hugga ut stora 
geometriska mönster i Sibiriens urskogar och dessa enorma kalhyggen skulle då 
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kunna observeras i teleskop av de astronomer som man tänkte sig kunde finnas 
på andra planeter. För signaler nattetid kunde man i stället gräva ut kanaler i spe-
ciella mönster ute i Saharaöknen, fylla dessa med petroleum och sedan tända på. 
Så småningom insåg man dock att varken månen eller Mars var bebodda och dessa 
sambandsmöjligheter skulle inte fungera över de enorma avstånden till andra stjär-
nor.  
 En psykologiskt viktig barriär bröts någon gång på 1950-talet. De första stora 
radioteleskopen hade tagits i bruk och radio- och radartekniken hade utvecklats 
dithän att man insåg att om det vid någon närbelägen stjärna fanns en civilisation 
med liknande radioteleskop, skulle man kunna utbyta signaler med denna. Visser-
ligen skulle det ta flera år för en signal att nå fram till en stjärna många ljusår bort, 
det kunde bara vara enkla meddelanden, men för första gången någonsin behövde 
mänskligheten inte känna sig isolerad i vårt solsystem i Vintergatans utkant utan 
kunde i princip ta upp kontakten med andra, kanske likasinnade, civilisationer. 

Ur detta utvecklades olika program för SETI. Tanken bakom är att – om ”vi” 
har möjlighet att skicka och ta emot radiosignaler över interstellära avstånd – så 
borde även ”de” ha utvecklat en sådan möjlighet och troligen redan utnyttjat 
denna för att kommunicera med sina lokala grannar på närbelägna planeter eller i 

Figur 12: Innebörden av Drakes ekvation för hur många utomjordiska civilisationer det troligen finns 
i Vintergatan. Ekvationen i sig ger inget entydigt svar utan fordrar att man uppskattar hur stor andel 
av alla planeter som man tror har liv och hur stor andel av dessa som har utvecklat intelligens. De som 
varaktigt bibehållit intelligent teknologiskt liv kan man tänka sig skulle kunna kontaktas. 
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andra stjärnsystem. Om ”de” – liksom ”vi” använder radiovågor, sprids dessa na-
turligt ut över ganska breda vinklar och kommer att träffa inte bara den egentliga 
mottagarens planet utan även passera bredvid och således läcka ut i Vintergatan. 
Genom att ”tjuvlyssna” lite varstans, skulle vi kunna fånga upp delar av sådana 
pågående ”samtal” och få insikt i hur livet pulserar i Vintergatan. Ett problem är 
dock att det finns ett otal sätt hur man kan koda in meddelanden i en radiosignal 
och man vet förstås inte alls hur detta kan ha gjorts – det är knappast troligt att de 
skulle följa de jordiska radiostationernas standard från sent 1900-tal. Man hoppas 
dock på att signalerna på något sätt skiljer sig från det naturliga kosmiska bruset, 
så att de kan kännas igen som konstgjorda. Vissa sökningar görs som ”gratis” 
tillsatser till ordinarie radioastronomiska observationer, där man bara kopierar den 
signal som ändå mäts från något astronomiskt objekt och sedan undersöker om 
den i någon mening verkar underlig. I vissa projekt engageras även allmänheten 
för att på sina lokala datorer leta efter mönster i misstänkta signaler. Andra, mer 
riktade sökningar observerar systematiskt närbelägna stjärnsystem där det förmo-
das finnas beboeliga planeter. Ännu har man dock inte hittat något som rimligen 
kan tolkas komma från någon annan civilisation.  
 De senaste årtiondena har en annan grupp anordningar blivit vanliga på jorden, 
nämligen lasrar som utsänder mycket intensiva men mycket korta pulser av synligt 
ljus. Man kan konstatera att, om sådana skulle riktas exakt mot någon närbelägen 
stjärna, skulle en tänkt mottagare där kunna uppfatta dess snabba blinkningar vid 
just laserns speciella våglängd. Detta har lett till en optisk gren av SETI, oftast 
kallad OSETI. I detta fall observerar man ljuset från närbelägna stjärnsystem i 
förhoppningen att uppfatta dylika snabba blinkningar. En skillnad mot radiovågor 
är dock att synligt ljus inte naturligt sprids ut över breda vinklar och kommer där-
för att endast träffa den avsedda mottagaren. Det skulle därför kunna tänkas vara 
ett sätt för en annan civilisation att ta kontakt med just oss. Men även här har man 
hittills inte sett något som tyder på konstgjorda signaler. 

Men vet vi vad vi letar efter? 

Genom historien verkar diskussioner om avancerade utomjordiska civilisationer i 
allmänhet ha präglats av de skeenden som just då utmärkt livet på jorden. Man har 
gissat att andra civilisationer är ungefär som vi, bara i någon mening större och 
kraftfullare. Det fanns en tid då man såg industriella städers framtid i en mångfald 
av fabriksskorstenar vars rök fyllde himlen ovanför telefonstolpar med otaliga 
hängande ledningar. Redan en (i de stora sammanhangen) tämligen kortvarig tek-
nisk utveckling har gjort att vi småskrattar åt dessa visioner men vi vet inte riktigt 
vad man kommer att småskratta åt efter ytterligare bara ett sekel eller två.  
 Man kan spekulera om den tekniska utvecklingen kan leda till någon slags hop-
smältning av biologiskt liv och tekniskt konstgjort liv? Vi använder ju redan olika 
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mekaniska verktyg och tekniska hjälpmedel men människans fortplantning är (åt-
minstone än så länge) biologisk. Men behöver “liv” vara baserat på biologiska 
processer i meningen att livets koder lagras i biologiska molekyler som går i arv 
mellan generationerna och successivt förändras under evolutionen? Det har 
föreslagits möjligheten till ”postbiologiskt” liv, där det i stället skulle vara vad vi i 
dag kallar artificiellt liv som utvecklas, där livets koder i stället finns lagrade i 
(kanske?) datorliknande minnen och nya ”varelser” skulle då tillkomma genom att 
”tillverkas” utifrån råvaror och oorganiskt material, kanske som något slags 
robotar som tillverkar kopior av sig själva? Evolutionen då kanske inte fortsätter 
med biologisk kodning som hittills utan på ett teknologiskt eller kulturellt plan??  
 Att upptäcka huruvida en sådan typ av liv existerar i Vintergatan är en avsevärd 
utmaning: Vi vet inte vad för signaturer det skulle lämna efter sig, än mindre hur 
man skulle kunna kommunicera med det. Man kanske då inte borde leta efter ut-
omjordiska civilisationer i ”beboeliga zoner” där det kan finnas flytande vatten 
utan kanske i ”teknologiska zoner” där temperaturen är lämplig för att maximera 
effektiviteten för datorer eller motsvarande och där det även finns energikällor för 
till exempel fusion. Kanske optimala platser för detta ligger i galaxens utkanter?  
 Om sådant liv skulle ha blivit mycket omfattande och mycket 
energiförbrukande, borde man, åtminstone i princip, kunna upptäcka spår av dess 
energiomsättning. Men om något sådant skulle upptäckas, hur skulle vi kunna 
kommunicera med det? Och skulle dylika postbiologiska ”varelser” vilja kommu-
nicera med oss biologiska objekt? Och om inte, är det kanske inte så konstigt att 
vi ännu inte hört något från dem.  Eller är sådana funderingar åter bara en åter-
spegling upp mot rymden av precis den typ av teknisk utveckling som just nu för 
tillfället råkar utmärka livet på jorden? 

Färdas till andra stjärnor? 

För att bli helt säkra på livets roll och vår plats i Vintergatan måste vi nog vara 
beredda att själva ta steget fullt ut och färdas till andra stjärnor, inte bara försöka 
tjuvlyssna efter okända typer av signaler. Men detta är inte precis enkelt. Visst, 
människor har landat på månen och obemannade rymdsonder har redan flugit 
förbi dvärgplaneten Pluto och fortsatt ännu längre ut. Långa avstånd i rymden 
mäts ofta med den tid som ljuset behöver för att färdas motsvarande sträcka. Till 
månen är det drygt en ljussekund medan Neptunus, den yttersta egentliga planeten 
i vårt solsystem, ligger ungefär 10 000 gånger längre bort, ca 4 ljustimmar. Men 
det närmsta stjärnsystemet, Alfa Centauri är ännu 10 000 gånger mer fjärran, drygt 
4 ljusår bort.  
 Spekulationer om tänkbara resor till stjärnorna har funnits länge och även ett 
antal seriösa tekniska studier har gjorts. Även om sådana färder nog inte är aktuella 
inom en överskådlig tid, görs sådana grundläggande studier inom astronautiken, 
rymdfartsforskningen (alltså inte rymdforskningen). För att restiden till de mest 
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närbelägna stjärnorna ska kunna begränsas till 50 år, säg (alltså göras inom en 
generation), måste man uppnå hastigheter kring en tiondedel av ljusets. Man kan 
tänka sig mycket stora rymdfarkoster som drivs fram av en rad små 
vätebombsexplosioner eller också extremt små sonder med speglande ytor som 
får upp hastigheten genom att bestrålas med kraftigt ljus från högeffektlasrar 
någonstans i jordens närhet, kanske på månen. Idéer om sådana ultralätta 
rymdsonder utvecklades redan på 1980-talet men har nyligen fått ökad aktualitet i 
och med utveck-lingen av mikroelektronik, nanoteknologi och möjligheter att 
skapa stora men extremt lätta speglar, kanske gjorda av tunna kolskikt i form av 
grafen. 

Om vi hade en annan sol? 

Svårigheterna att färdas till andra världar beror i mycket på att vi lever i ett planet-
system med endast en enda säkert beboelig planet och vår sol befinner sig i en 
ganska gles del av Vintergatan. Men om vi i stället bodde i ett planetsystem med 
tätt mellan planeterna? Gör man tankeexperimentet att man låter Venus och Mars 
byta plats i vårt planetsystem, får vi plötsligt tre beboeliga planeter i stället för bara 
en: Venus svalnar ute på Mars avstånd men håller sig ändå varm tack vare sin 
kraftiga drivhuseffekt medan Mars tinar upp i värmen nära solen. Lokaltrafiken 
mellan dessa tre planeter skulle nog kunna vara en god grund för att utveckla 
rymdfart. Och kring andra stjärnor har vi redan funnit planetsystem med flera 
planeter i banor helt nära varandra, platser där man kan börja spekulera om pen-
deltrafik i rymden. 

Detta gäller alltså planeter i samma system. Men även stjärnor ligger mycket 
olika långt från varandra. Hade solen varit en typisk dubbelstjärna, skulle den 
andra solen kunnat ligga på kanske bara tio gånger avståndet till Neptunus och vi 
hade haft en stjärna 1000 gånger närmre och mycket mer åtkomlig än vad vi har i 
dag. En del av Vintergatans stjärnor ligger samlade i klotformiga stjärnhopar, där 
det är tätt mellan stjärnorna. I deras centralare delar kan finnas hundratals stjärnor 
inom samma avstånd som vi har till vår granne Alfa Centauri. Detta skulle givetvis 
underlätta interstellära resor till närbelägna stjärnor men å andra sidan kan livet 
där vara behäftat med andra risker. Om någon annan stjärna i sin bana skulle råka 
passera helt nära, finns det risk att en planet blir störd i sin bana och kanske rentav 
slungas iväg från sin sol. 
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Astrobiologins mål? 

Sedan urminnes tider har människor grubblat på möjligt liv utanför jorden och 
ibland kan man undra om det går att formulera något uttalat mål för allt detta 
sökande. Kanske den skånske astronomen Tycho Brahe (1546-1601) gav ett svar 
redan på sin tid. På hans slott Uraniborg på Ven fanns de latinska inskriptionerna 
“Suspiciendo despicio” – ”då jag ser upp, så ser jag samtidigt ner” samt ”Despiciendo 
suspicion” – ”när jag ser ner, ser jag samtidigt upp”.  Himlen och jorden var egent-
ligen varandras spegelbilder och deras studier var förenade. På Tychos tid kanske 
det var mer en kombination av alkemi och astrologi snarare än dagens kemi och 
astrofysik men den grundläggande tanken på att kunna förena det stora och det 
lilla – rymden över oss och jorden under oss – är ändå fundamental i letandet efter 
liv utanför jorden och för förståelsen av människans plats i kosmos. 
 

 

Figur 13: Den klotformiga stjärnhopen Messier 10, en rund 
samling av hundratusentals stjärnor i Ormbärarens stjärn-
bild, kan ses redan i ett litet amatörteleskop. Denna bild från 
Hubbleteleskopet upplöser enstaka ljusare stjärnor i hopens 
centrala delar, vars utsträckning är ett tiotal ljusår. Här lig-
ger stjärnorna mycket tätare än i vår del av Vintergatan. 
Foto: NASA/ESA. 
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