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Solkoronans gåta
Om mannen som lyckades lösa  
den och samtidigt bevisa att strax  
utanför solens yta är temperaturen  
2 miljoner grader och inte 6 000  
som man tidigare trott.
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Bengt Edlén, atomspektroskopist

Bengt Edlén var äldst i en syskonskara av fem barn.

Bengt Edlén föddes i Gusum i Östergötland 1906. 
Efter studentexamen i Norrköping började han sina 
studier i Uppsala 1927.
Han tog sin kandidatexamen redan efter tre termi-
ner, och började som forskarstuderande hos Manne 
Siegbahn, röntgenspektroskopisten och Nobelpris-
tagaren från Lund.
Forskningsuppgiften omfattade undersökningar  
av spektra i kortvågigt ultraviolett av högt joni- 
serade atomer, atomer som förlorat ett stort antal 
elektroner.
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 Koronium, ett okänt grundämne?

Redan 1869 hade man registrerat spektrum från 
koronan. Spektrallinjerna man observerade, cirka  
20 stycken, var okända, och fanns inte i spektrum 
från någon jordisk ljuskälla.
Många olika förklaringar diskuterades – man före-
slog till och med att koronans spektrum skulle 
komma från ett okänt grundämne som inte fanns 
på jorden, och som man döpte till koronium. Janne 
Rydberg försökte placera in koronium i det perio-
diska systemet.
Lösningen på problemet gavs 1941 av Bengt Edlén.



 
 

87Atomspektroskopi

I en atom som exciteras, får ett överskott av energi, 
går en eller flera elektroner upp till ett högre en-
ergitillstånd. När en elektron sedan återgår till ett 
tillstånd med lägre energi strålas energin ut som ljus 
vid bestämda våglängder. Mäter man våglängderna 
hos dessa spektrallinjer kan man bestämma de olika 
energitillstånden, atomens energistruktur.
Bengt Edlén använde gnisturladdningar vid 80 000 
volt för att jonisera och excitera atomerna. Spektrum 
registrerades fotografiskt i en spektrograf, special-
konstruerad för ultraviolett strålning.
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Doktorsavhandlingen
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Solen i nytt ljus

Temperaturen på solens yta är cirka 6 000 grader 
Celcius. Man antog tidigare att temperaturen 
utanför solen var mycket lägre än på ytan.  
Edléns resultat visade istället att temperaturen i 
koronan måste vara omkring två miljoner grader. 
Bilden av solens byggnad måste revideras.
Tolkningen av koronalinjerna publicerades  
naturligtvis i vetenskapliga tidskrifter, och  
väckte stor uppmärksamhet. Till och med i  
dagspressen blev Bengt Edlén en känd person.
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Edléns tidiga arbeten utfördes före datorernas tid. 
Ett viktigt hjälpmedel i analysen var diagram, där 
skalorna och enheterna var valda så att eventuella  
fel eller avvikelser lätt skulle kunna avslöjas. 
Beräkningarna utförde han med hjälp av en meka-
nisk räknemaskin, en så kallad Odhnersnurra.
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Till Lund

1943 utnämndes Bengt Edlén till professor i fysik vid 
Lunds universitet. Det fanns då bara en fysikprofes-
sur här. Bland tidigare innehavare fanns Rydberg och 
Siegbahn.
En av Edléns första uppgifter blev att leda planeringen 
av en ny institutionsbyggnad.
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Spektroskopiforskning hade funnits i 
Lund sedan Rydbergs och Siegbahns 
tid. Edlén kunde nu bygga vidare på  
den verksamheten, och hans forskar-
grupp utvidgade undersökningarna till 
att omfatta alltmer komplicerade atomer.
Nya spektrografer och ljuskällor för 
olika typer av atomer och jonisations-
stadier konstruerades.
Edlén var nu välkänd i forskarvärlden. 
Han anlitades som spektroskopiexpert,  
i bland annat International Astronomical 
Union, och i den internationella kom-
mitté som utarbetade den nya meterde-
finitionen.
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Handboksartikeln

1962 publicerade Bengt Edlén Atomic Spectra in 
Handbuch der Physik. Artikeln på 220 sidor innehål-
ler en sammanfattning av allt som vid den tiden var 
känt från mätningar av atomspektra, beskrivet i text, 
formler, tabeller och diagram.
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Om man jämför spektrallinjerna i ljuset från en stjärna 
med laboratoriespektra kan man se vilka grundämnen 
som finns i stjärnan.
Om man känner atomstrukturen tillräckligt bra kan 
man med linjerna bestämma hur mycket av varje ämne 
som finns i stjärnan och stjärnans temperatur.

Bengt Edlén var tidigt intresserad av astronomi. 
Han började arbeta med en speciell typ av mycket 
heta stjärnor redan 1931. Han berättar: 

Jag betraktar dessa s.k. Wolf-Rayet-stjärnor som 
mina speciella vänner därför att de gav anledning 
till mitt första bidrag till astrofysiken.

Arbetet fortsatte i Lund, och tack vare nya labora-
toriearbeten kunde han 1956 förklara nästan alla 
detaljer i dessa stjärnors spektra.
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Rymdspektra

Edléns forskning blev högaktuell när rymdforskningen 
kom i gång. Redan 1946 sändes en raket upp i USA 
med en spektrograf för den första observationen av 
solens ultravioletta spektrum.
Ju högre upp man kom i atmosfären, desto mer såg  
man av solens UV-spektrum. Många av spektrallin-
jerna kunde identifieras tack vare Edléns tidiga obser- 
vationer i laboratoriet.
Nya laboratoriedata behövdes, och verksamheten in- 
om spektroskopigruppen i Lund utökades kraftigt.

Solspektrum observerat vid allt högre höjd med den första ra- 
ketburna spektrografen. I det nedersta spektrogrammet har  
raketen passerat igenom ozonskiktet 50 km över jordytan, och 
man ser för första gången en del av solens UV-spektrum.
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Edlén var känd som den store experten 
inom UV-spektroskopi, och han anlitades 
för tolkningen av spektra från rymden. 
Han inbjöds som talare vid konferenser 
och hedrades med utmärkelser i Europa, 
USA och Sovjetunionen. 
Spektrallinjer från de allra högsta joni-
sationsstadierna såg man framför allt 
i högenergetiska utbrott på solytan, så 
kallade solar flares Kunskapen om atom-
strukturen ledde till större förståelse för 
de komplicerade processerna i solen. 
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Fusionsforskningen

När Bengt Edlén gått i pension 1973 blev hans 
tidiga forskning åter aktuell. 
I de stora tokamakerna, där man försöker utvinna 
energi genom fusion, uppnår man temperaturer  
på tiotals miljoner grader. Densiteten är låg och 
plasmat liknar solens korona. 
Man kunde där observera förbjudna linjer av  
samma slag som Edléns koronalinjer. Linjerna  
visade sig vara det bästa hjälpmedlet för att mäta 
temperaturen och densiteten i plasmat.

JET tokamak i Culham, England.
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Bengt Edlén startade nu ett nytt projekt där han kom- 
binerade nya observationer med beräkningar av fysiker  
i USA och Ryssland, och han kunde på så sätt förutsä-
ga alla relevanta förbjudna linjer i ett stort antal joner.  
Resultaten publicerade han i en serie artiklar som av-
slutades 1985.
Forskningen om atomers och joners struktur fortsattes  
av Edléns efterträdare Indrek Martinson, som utvid-
gade arbetena till mätningar av de atomära tillståndens 
livstider. 
Astrofysikforskningen fortsattes av en grupp som led-
des av Sveneric Johansson.

Nästa kapitel >>Innehållsförteckningen >>


