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Astrono-
merne har 
indtil videre 
fundet nogle få 
tusinde exopla-
neter i Universet 
omkring os. 
Planeter, der 
eksisterer uden 

for vores solsystem. Det har dog hovedsage-
lig været fremmede verdener, der er ganske 
forskellige fra Jorden. Især er man stødt på 
enorme gasplaneter, der minder om Neptun. 
Astronomerne har også opdaget planeter, 
der ligner vores egen klode, men de har ofte 
kredset så tæt på deres stjerne, at chancen for 
liv er forsvindende lille. Med det nye, danske 
SONG-teleskop bliver det imidlertid nem-
mere at finde frem til planeter, der minder 
om vores egen, og som findes i den såkaldte 
beboelige zone, altså i rimelig afstand til 
stjernen.

Jagten på exoplaneter er ikke teleskopets 
eneste opgave. Et andet hovedformål bliver 
at få viden om stjernernes indre. Deres alder, 
sammensætning af grundstoffer og masse 
blandt andet. En ikke helt enkel opgave, når 
lyset fra de stjerner, der skal observeres, er på 
flere årtiers rejse, inden det når os. 

Weekendavisen er med, da teleskopet 
bliver indviet på Tenerife. Det vrimler med 
begejstrede stjerneforskere fra både Danmark 
og resten af verden på toppen af Izaña-bjerget, 
hvor teleskopet er opstillet. Her glæder man 
sig over at have fået et værktøj, der kan levere 
data, som kan måle sig med langt dyrere 
og større teleskoper på landjorden 
eller ude i rummet.

»Da vi for mere end ti år 
siden startede arbejdet med 
at designe teleskoperne til 
vores netværk, kostede det en 
del hovedbrud. Vi ønskede 
egentlig at bruge mellemstore 
teleskoper, men det var ganske 
enkelt ikke realistisk at bygge 
adskillige teleskoper, hver til en pris 
på mere end hundrede millioner kroner. 
I stedet måtte vi vende det hele om  
og spørge os selv, hvor lidt vi kunne nøjes 
med,« siger Frank Grundahl, lektor ved 
Institut for fysik og astronomi på Aarhus 
Universitet og en af dem, der oprindelig  

fostrede 
teleskop-
idéen.

Det økonomiske ben-
spænd betød, at man i stedet satsede 
på et noget mindre teleskop. Et teleskop, der 
dog skulle kobles sammen med flere andre 
identiske teleskoper i et netværk – heraf navnet 
SONG (Stellar Observations Network Group). 
Ved at have sammenkoblede teleskoper – det 
ene tager over, når morgenen gryer ved det 
andet – kan man iagttage stjerner over meget 
længere perioder og dermed få data, der snildt 
kan konkurrere med dem fra langt større ob-
servatorier. 30 millioner kroner har det kostet 
at udvikle og bygge det danske teleskop.

VED første øjekast gør det første SONG-
teleskop ikke meget væsen af sig. Det består 
af en mindre kuppel, hvor de forskellige dele, 
der udgør selve teleskopet, er placeret, såsom 
det en meter store spejl, forskellige kameraer 
og anden avanceret mekanik. Ved siden af 
kuplen står en ombygget skibscontainer med 
computer- og måleudstyr. Men man skal ikke 
lade sig narre:

»Når vi sammenligner vores data med det, 
man kan få fra eksempelvis det enorme Very 
Large Telescope i Chile, så kan vi sagtens være 
med,« siger Frank Grundahl. Det chilenske 

teleskop har et spejl på mere end otte me-
ter i diameter og samler dermed 64 

gange mere lys end SONG.
De forskellige SONG-

teleskoper vil i de kommende 
måneder og år blive til virke-
lighed rundt om på kloden. 
Alt sammen efter dansk 
forbillede. SONG nummer to 

er lige på trapperne i Kina, og 
efter planen skal endnu et par 

stykker åbnes i blandt andet Chile, 
Australien og USA.

»Optimalt set skal man bruge otte telesko-
per i SONG-netværket – fire på den nordlige 
og fire på den sydlige halvkugle – så kan man 
frit vælge en stjerne og studere den uafbrudt,« 
siger Frank Grundahl.

Og selvom det måske lyder bøvlet at få 
teleskoper til at arbejde sammen på tværs af 
kontinenter, så er teleskoperne forberedt til 
det:

»SONG-samarbejdet er ganske særligt, 
da alt fungerer helt automatisk. Vi 
kan sidde i Aarhus og styre obser-
vatoriet og analysere de data, der 
kommer ind fra hele verden. Det gør 
arbejdet rigtig effektivt og nemt. Jeg 
kan således med min computer vælge, 
hvilken stjerne jeg vil pege teleskopet 
mod, og få minutter efter er jeg i gang.«

FrANK Grundahl er ekspert i astero-seismo-
logi (oprindelig brugt på asteroider). En gren 
af astrofysikken, hvor man undersøger stjer-
nernes indre og bliver klogere på de enorme 
glødende kugler af plasma. Mere konkret 
ser han på de svingninger i lys, som stjerner 
udsender. Svingningerne opstår, når en stjerne 
omdanner brint til helium. En voldsom pro-
ces, der kan observeres selv med mange lysårs 
afstand til Jorden. Ved at aflæse, hvor hurtigt 
og hvor kraftigt disse svingninger forekom-
mer, kan man få viden om stjernernes indre 
– hvilke grundstoffer de består af, og hvordan 
de er opbygget. Det svarer nogenlunde til, 
når man ved jordskælv her på Jorden bruger 
en såkaldt seismograf til at få viden om, hvad 
vores planet gemmer dybt inde.

Man kan også bruge svingningerne til at 
beregne en stjernes alder. En stjernes sving-
ninger forandrer sig, i takt med hvor meget af 
sit brændstof – brint – stjernen har forbrugt. 
Og da vi kender alderen på Solen, kan man 
ved at sammenligne pejle sig ind på en stjer-
nes fødselsdag. I dag har man en fejlmargin 
på omtrent 20 procent, når man skal finde 
en stjernes alder. Det tal vil formentlig blive 
noget mindre med SONG.

Det danske SONG-
teleskop blev indviet i 
weekenden på Tenerife. 
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DET er universiteterne i Aarhus og 
København, der står bag SONG. Fra sidst-
nævnte møder vi ved indvielsen lektor i astro-
fysik og planetforskning Uffe Gråe Jørgensen 
fra Niels Bohr Institutet. Han har også spillet 
en stor rolle i udviklingen af teleskopet, men 
har et andet sigte med sit arbejde:

»Med SONG får vi helt nye muligheder, 
når det handler om at opdage planeter, der 
kredser om andre stjerner. Vi håber på, at vi 
vil være i stand til at finde planeter, der er no-
get mindre end Jorden – helt ned på størrelse 

med Mars.«
Uffe Gråe Jørgensen forklarer, at man 
har indstillet teleskopet til at lede 

efter exoplaneter, der minder om 
planeterne i vores eget solsystem 

– både i afstand til stjernen og 
størrelse – inklusive planeter 

som vores egen jord. Men 
det er ikke nemt at afsløre 
de små planet-nåle i den 
galaktiske høstak.

Når man i dag finder 
exoplaneter, sker det 
således med indi-
rekte observationer. 
Planeterne er ganske 
enkelt så små, at de 
kun kan opdages ved 
at observere den på-
virkning, de udøver 
på den stjerne, de 
kredser omkring. Når 

Uffe Gråe Jørgensen 
fremover skal på planet-

jagt, vil han således gøre 
det ved at studere lyset, der 

strømmer mod Jorden, når 
to stjerner passerer hinanden. 

Det skaber nemlig et særligt fæ-
nomen, som kan bruges til at opdage 

nye planeter med. Man skulle måske tro, 
at den ene stjerne ville blokere for den andens 
lys, men det er ikke tilfældet.

»Her spiller relativitetsteorien ind. Og når 
det handler om relativitetsteorien, er alting al-
tid modsat af, hvad man forestiller sig,« smiler 
Uffe Gråe Jørgensen.

På grund af tyngdekraften bliver lyset fra 
den bagvedliggende stjerne forstærket 

af stjernen foran. Det bliver dermed 
kraftigere, når det observeres fra 
Jorden. Hvis man så forestiller sig, at 
der samtidig er en planet i kredsløb 
om den forreste stjerne, vil denne i 

løbet af sin kortvarige passage også 
påvirke lyset med sin tyngdekraft. Det 

betyder et ekstra lille blib! i målingerne. Og 
dermed har man en indikation på en ny 
exoplanet. 

Det var først i 1988, man mente at have 
opdaget den første exoplanet. Fundet var dog 
vildt omdiskuteret, og det blev først endeligt 
bekræftet i 2003. Men siden da er det gået 
stærkt. Lige nu er der godt 2000 sikkert iden-
tificerede planeter. Men man ved stadig ikke 
meget om disse. Det arbejde, som SONG vil 
lave i de kommende år, vil dog kunne blive 
fulgt op af det europæiske Extremely Large 
Telescope, som er ved at blive bygget i Chile. 
Teleskopet forventes færdigt i 2025 og får et 
spejl på næsten 40 meter. Med så gigantisk et 
spejl vil man for første gang kunne undersøge 
atmosfæren på en exoplanet. Er der eksempel-
vis metan, ilt eller vand og dermed betingelser 
for liv? 

Mens solen går ned over Tenerife, stimler 
forskere, journalister og andre sammen for at 
se SONG i aktion. Stjernerne kommer frem 
på himlen, og det står klart, at den canariske 
ferieø med sit klare og tørre vejr er helt oplagt 
som hjemsted for et teleskop. Både Frank 
Grundahl, Uffe Gråe Jørgensen og de mange 
andre fremmødte stirrer op mod himlen og 
betages endnu en gang af tusindvis af funk-
lende og svingende stjerner. 

sammenkoblet. Mange små teleskoper ser lige så godt som ét stort. Nyt dansk teleskop på Tenerife 
skal føre an i jagten på jordlignende planeter og stjernernes inderste hemmeligheder.

»Hvor lidt kan vi  
                   nøjes med?«
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