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Den mystiska stjärnan är ett av Hergés mest suggestiva Tintinalbum, som skickligt 

balanserar fakta och fiktion till en sammanhängande helhet. Men vem kunde ana att 

en svensk astronom kan ha gett Hergé uppslag till vissa detaljer hos professor 

Calystén? 

 

Temat för Den mystiska stjärnan, 

ursprungligen publicerad i följetongsform från 

den 20 oktober 1941 till 21 maj 1942, är en 

meteorid som susar förbi jorden och tappar 

ett meteoritfragment i Arktis. Fragmentet 

kraschar med jorden och orsakar ett 

jordskalv som observeras av astronomer och 

allmänhet. Strax efteråt ordnas två 

vetenskapliga expeditioner för att leta reda 

på meteoriten, en europeisk och en 

konkurrerande expedition från São Rico. 

Berättelsen har flera likheter med 

verkligheten, både historiskt och 

naturvetenskapligt. I denna artikel ger jag 

fyra argument för att Hergé hämtat 

inspiration från den svenske fysikern och 

astronomen Bengt Edléns avslöjande av 

hemligheten bakom koronalinjerna. 

Argument 1 är att händelserna 

sammanföll i tiden. Hergé började publicera 

Den mystiska stjärnan ungefär ett halvår 

efter Bengt Edléns upptäckt.  

Argument 2 är att Hergé visar god 

detaljkunskap om spektrografi som 

analysmetod och stjärnors fysikaliska natur 

och trots det under berättelsens gång byter 

ut stjärnan mot en meteorit. Det antyder att 

Hergé kan ha hämtat material från två 

separata händelser och vävt samman dessa.  

Argument 3 är att vetenskapsmannen 

Erik Björgenskjöld presenteras med attribut 

som han dels delar med Bengt Edlén och 

dels skiljer honom från de övriga birollerna i 

berättelsen.  

Argument 4 är berättartekniskt. Edlén 

blev känd just för att ha löst gåtan med det 

förmodade grundämnet »koronium«. En 

narratologisk analys visar att calystenium, 

ett alias för koronium, i berättelsen har en 

roll överordnad stjärnan och meteoriten. 

Tunguska-händelsen 
Vid ett par tillfällen varje år passerar jordens 

bana rester av gamla kometsvansar varvid 

flera kometfragment kommer in i atmosfären 

och brinner upp som stjärnfall. I sällsynta fall 

är en del av dessa så stora att de syns på 

dagen och kallas eldkulor eller bolider. I 

enstaka fall landar fragment av dem på 

jorden som meteoriter. En sådan bolid 

videofilmades när den exploderade i luften 

ovanför västsibiriska Tjeljabinsk den 15 

februari 2013 och föll ned som 

meteoritfragment.  

Den 30 juni 1908 registrerade geologer 

över hela världen en jordbävning, och även 

en tryckvåg uppmättes globalt. Efter några 

dagar noterade allmänheten i Europa »vita 

nätter«, som varade en tid efter Tunguska-

händelsen. Då området är otillgängligt 

besöktes det av vetenskapsmän först 1920 

och då togs ett av de första fotografierna 



från händelsen. Ytterligare internationell 

forskning var länge omöjlig på grund av 

ryska revolutionen, andra världskriget och 

senare även kalla kriget.  

Händelsen var känd i Europa på 1930-

talet som ett troligt meteoritnedslag. Mer än 

så visste nog inte Hergé när han skrev 

berättelsen. Händelsen var omtalad i lokala 

tidningsartiklar och intervjuer med 

ögonvittnen. Dessa artiklar kan ha inspirerat 

Hergé till formuleringen i tidningsnotisen på 

s. 12, ruta 5. 

Eldklotet 
Man kan tänka sig att allmänheten som 

sommaren 1908 tog kvällspromenader 

fascinerades över de vita nätterna. På 

motsvarande sätt promenerar invånarna i 

Tintins hemstad i den varma sommarkvällen 

och undrar över den mystiska stjärnan som 

astronomen Hippolytus Calystén (i tidigare 

översättning Ferdinand Flintén) beskrev som 

ett enormt eldklot som skulle krocka med 

jorden. Precis som i Tunguska-händelsen 

krockar dock inte den mystiska stjärnan med 

jorden, däremot slår ett fragment av den 

ner. Precis som i Tunguska-händelsen sker 

det på en otillgänglig plats och även 

jordskalvet är med i berättelsen.  

I likhet med Calysténs besvikelse över 

att inte kunna undersöka himlakroppen var 

det säkert många vetenskapsmän som 

besviket konstaterade att de inte kunde 

undersöka nedslagsplatsen vetenskapligt. 

Det blir Tintin som löser problemet genom 

att föreslå att en så stor himlakropp kanske 

sticker upp ovanför havsytan. 

Eldklotet är både stjärna och meteorit! 
Hergé visar detaljkunskap om stjärnors 

utseende och fysikaliska egenskaper. Den 

mystiska stjärnan har på himlen och i 

teleskopet en stjärnas utseende och 

benämns »stjärna« och beskrivs även 

fysikaliskt som en stjärna »en gigantisk 

fusionerande massa« (s. 5, ruta 10). Men 

några sidor längre fram är stjärnan en bolid 

(en stor meteorit) och förblir så i resten av 

berättelsen. Det är motsägelsefullt att Hergé 

förefaller förväxla stjärnor med meteoriter. I 

övrigt är ju Hegé känd för att ge korrekta 

och utförligt noggranna beskrivningar. I 

exempelvis Månen tur och retur, del 1 får 

ingenjör Wolff de tre sidorna 12–14 på sig 

för att detaljerat beskriva fysiken i en 

atomreaktor. En förklaring till motsägelsen 

är att Hergé istället kan ha vävt samman två 

skilda astronomiska händelser i denna 

berättelse. 

Grundämnet calystenium och 
spektroskopin 
Professor Calysténs astronomiska assistent 

kommer in med ett framkallat fotografi av 

linjespektrum och undrar om några obekanta 

linjer motsvarar grundämnet radium. 

Calystén konstaterar att de utgör ett dittills 

okänt grundämne som han ger namnet 

calystenium.  

För att rätt kunna uppskatta berättelsen 

om spektrallinjer behöver vi känna till något 

om principen för lysrör. En elektrisk 

spänning i kvicksilvergas får elektronerna i 

kvicksilver att hoppa upp till någon 

elektronbana som ligger en eller flera nivåer 

högre. Elektronerna kan lämna atomen helt 

så att atomen blir en jon – en laddad atom. 

När elektronerna sedan hoppar tillbaka, 

sänder de ut ljus med frekvenser som 

mycket exakt bestäms av hur långt 

elektronerna hoppar. Ett långt hopp ger hög 

frekvens (blåare) och ett kort hopp ger låg 

frekvens (rödare). Eftersom elektronerna på 

sin väg tillbaka kan mellanlanda på olika 

nivåer kan de sända ut ljus i flera frekvenser. 

Varje grundämne kan därför sända ut eller 

absorbera en bestämd uppsättning av 

frekvenser som tillsammans kallas 

absorptions- eller linjespektrum. Ett 

spektrum fungerar ungefär som ett 

fingeravtryck för grundämnet eller med 

Calysténs egna ord på s. 11: »varje linje, 

eller grupp av linjer, är kännetecknande för 

en viss metall«. Det var ett sådant spektrum 



som Calystén tittade på och kunde 

identifiera ett okänt grundämne ur.  

Utöver absorptions- och linjespektrum 

finns ytterligare två huvudtyper av 

spektrum. Det solljus vi kan se med blotta 

ögat kommer från solens ytskikt, dess 

fotosfär. Dess spektrum ser vi ofta på himlen 

i form av regnbågen, som är ett kontinuerligt 

spektrum. Spektrum från svala ämnen, såsom 

atmosfären runt planeter och förgasade delar 

av kometer, är bandspektrum. Mycket heta 

gaser, exempelvis från solens korona, kan 

sända ut linjespektrum, medan gaser som 

befinner sig strax utanför solen och är något 

svalare än solens yta kan genom att 

absorbera solljuset ge ett 

absorptionsspektrum. Det liknar ett 

kontinuerligt spektrum där några linjer 

saknas.  

Det fotograferade spektrum som 

Calystén betraktar på s. 11 är förmodligen 

ett negativ, då det nyss är framkallat och det 

fortfarande droppar sköljvätska av det. Med 

säkerhet är det i alla fall varken ett 

kontinuerligt spektrum eller bandspektrum. 

Det betyder att ljuset inte är från en 

meteorit utan från en stjärna. Calystén själv 

beskriver metoden fysikaliskt korrekt som 

ett sätt att identifiera ämnen i stjärnor (s. 

11, bild 9) – inte meteoriter – trots att den 

mystiska stjärnan nu betraktas som en 

meteorit. Den mystiska stjärnans spektrum 

behandlas därför som en stjärnkorona 

avseende linjespektrum, men den är 

samtidigt en stenmeteorit eftersom den 

kraschar på jorden i form av en sten. 

Koronalinjerna 
Under en total solförmörkelse 1869 

fotograferades linjespektrum av solens 

korona. Då fann man den första koronalinjen, 

och omkring 1940 hade man hittat ungefär 

två dussin koronalinjer. Astronomerna 

konstaterade att detta linjespektrum inte 

passade något dittills känt grundämne. 

Spekulationerna om ett nytt grundämne, 

benämnt koronium, startade parallellt med 

spekulationerna om att hög jonisation kunde 

förklara fenomenet. Det som talade emot hög 

jonisation var att astronomerna utgick från 

att koronan var svalare än solens yta, medan 

hög jonisation förutsatte att koronan var 

mycket het. Koronalinjerna ansågs av 

forskarna som »det sista stora problemet i 

astronomisk spektroskopi«.  

Men varför behövde man en 

solförmörkelse för att fotografera 

koronalinjerna? För att inte linjerna från 

koronium skulle drunkna i solens 

kontinuerliga spektrum, måste solskivan 

täckas för på något sätt. Ett sätt är att 

använda en solförmörkelse. Ett modernare 

sätt är att täcka för solskivan med en 

anordning i själva teleskopet. 

Edlén och Grotrian 
Det blev Uppsaladocenten och (från 1944) 

Lundaprofessorn Bengt Edlén som löste 

gåtan tillsammans med den tyske 

astronomen Walter Grotrian. Grotrian hade 

sedan 1930 jämfört ljuset från solens fotosfär 

och korona och kände även till liknande 

spektrum från interstellära gasmoln med 

extremt hög temperatur och lågt tryck. 

Grotrian visste att Edlén var expert på 

spektrum för högjoniserade atomer och 

kontaktade honom om sina funderingar.  

Grotrian fick data av Edlén och kunde då 

beräkna frekvenserna i spektrallinjerna för 

några ämnen. Edlén kunde sedan bekräfta 

dessa experimentellt. Edlén presenterade 

sina resultat för den svenska 

vetenskapsakademin den 12 mars 1941. 

Spektrallinjerna i koronium visade sig 

motsvara atomer av främst järn, nickel och 

kalcium som genom jonisation hade blivit av 

med 9–15 elektroner. En så hög jonisation 

skulle dock innebära att temperaturen med 

flera hundratusen grader översteg solytans 

temperatur på cirka 6 000 grader.  

Förklaringen verkade först märklig, 

eftersom ingen hade några rimliga 

förklaringar till hur koronan kunde vara så 

het. Det dröjde dock bara några år innan 



andra forskare kunde bekräfta koronans höga 

temperatur. Inte förrän 1998 stod det klart 

att solens magnetiska stormar kan förklara 

orsaken till den höga temperaturen.  

Bengt Edlén belönades för sina studier 

av högjoniserade atomers linjespektrum. 

Först i raden var Brittiska astronomiska 

sällskapets guldmedalj 1945 och strax efter 

Franklin Institutes medalj 1946 och långt 

senare Henry Draper-medaljen 1968. Att få 

ett så prestigefullt erkännande redan fyra år 

efter upptäckten och trots världskrig 

understryker vilket stort genomslag och 

vilken stor betydelse Edléns upptäckt hade. 

Resultatet nådde svensk allmänhet genom en 

notis i Dagens Nyheter 15 juli 1941. Edlén 

skrev själv brev till Belgaren Pol Swings, 

som då befann sig i USA. Swings skrev sedan 

brev till kollegan Nicolet i Belgien som i sin 

tur i oktober 1941 beskrev upptäckten i 

Terre et Ciel – tidskrift för Belgiens kungliga 

astronomiska sällskap. Detta gör det troligt 

att upptäckten tidigt nådde även belgisk 

dagspress.  

Erik Björgenskjöld 
I Den mystiska stjärnan sänder Fonden för 

Europeiska Realvetenskapliga Studier 

(FERS) (tidigare översättning: Europas 

Naturvetenskapliga Forskningsråd) ut en 

expedition för att undersöka 

nedslagsplatsen. Av de åtta deltagarna är 

det förutom Tintin och kapten Haddock bara 

svensken Erik Björgenskjöld (tidigare 

översättning: Otto Söderskiöld) som 

porträtteras rakt framifrån, medan de andra 

porträtteras snett framifrån.  

Björgenskjöld skiljer sig från de andra 

vetenskapliga deltagarna även i andra 

avseenden. Björgenskjölds akademiska 

hemvist anges med hemlandet medan de 

andra anges med respektive universitet. De 

andra vetenskapsmännen beskrivs med sin 

titel medan Björgenskjöld beskrivs med sitt 

vetenskapliga arbete: »författare till märkliga 

arbeten om solens protuberanser«. Denna 

beskrivning passar mycket bra på Bengt 

Edlén, vars arbeten vid denna tidpunkt sågs 

som märkliga och handlade om just detta 

område.  

Vi kan också notera en varm humor i 

berättelsens tavelporträtt av Björgenskjöld 

som i ytterligare ett avseende skiljer sig från 

de andra deltagarna. Han avbildas med en 

ganska ojämnt tovig krans av hår till skillnad 

från de andra deltagarnas välansade frisyrer. 

Betrakta porträttet som en beskrivning av 

Björgenskjöld som forskare av solens 

protuberanser och korona: Pannan är rund 

som en solskiva, kransen av ojämnt tovigt 

vitt hår liknar till sitt utseende solens 

korona vid en solförmörkelse. Hergé har 

alltså lyckats få Björgenskjöld porträtterad 

mitt i centrum av en solkorona.  

Det råder även en viss porträttlikhet 

mellan Erik Björgenskjöld och den 

schweiziske vetenskapsmannen och upp- 

finnaren August Piccard, som några år 

senare stod modell till professor Kalkyl. 

Likheten är dock mest av det 

utseendemässiga slaget, inte beträffande den 

vetenskapliga forskningen. Piccard arbetade 

bland annat med kosmisk strålning, vilket är 

delvis besläktat med det område som Edlén 

arbetade med. Det är dock en stor skillnad 

mellan Edléns forskning inom atomfysik och 

Piccards forskning inom högenergifysik. 

Edléns fokus var det ljus som de 

högjoniserade atomerna sänder ut, medan 

Piccards fokus var de partiklar som gör 

atomer joniserade. Förenklat uttryckt kan vi 

säga att Piccard forskade om vad som 

händer fram till dess att atomer joniseras 

och Edlén om vad som händer efter 

joniseringen. Piccards forskning är därför 

inte relevant för Den mystiska stjärnan, även 

om den passar utmärkt för höghöjdsfärder 

(Månen tur och retur) och djupvattenfärder 

(Rackham rödes skatt). En annan skillnad är 

att Piccard arbetade med fenomen som sker 

inom atmosfären, medan Den mystiska 

stjärnan handlar om astronomiska fenomen. 



Kappseglingen till Arktis 
När kapten Haddocks telegrafist snappar 

upp ett meddelande om att polarfartyget 

Peary just avseglat med samma destination 

som det egna fartyget Aurora, gormar han ut 

order om omedelbar avfärd. Kappseglingen 

till Arktis har börjat. Det är den 

amerikanske polarforskaren Robert Edwin 

Peary som gett namn åt motståndarsidans 

fartyg. Verklighetens kappsegling var 

ungefär lika rafflande som i Hergés 

berättelse. Efter flera försök blev Peary först 

med att i april 1909 nå nordpolen. Ungefär 

samtidigt planerade Roald Amundsen en resa 

till nordpolen med avresa sommaren 1910. 

När Amundsen fick beskedet om att Peary 

just hade nått nordpolen ändrade han sina 

planer och siktade mot att bli först på 

sydpolen. Med en månads marginal hann han 

före Robert Scott. (Peary fraktade även tre 

av de s.k. Kap York-meteoriterna från 

Grönland till New York på 1890-talet; den 

tyngsta, Ahnighito, vägde 31 ton.) 

En annan känd polarforskare var 

svensken Adolf Erik Nordenskiöld (1832-

1901), som förmodligen har inspirerat Hergé 

till namnet Erik Björgenskjöld. 

En narratologisk analys av Den 
mystiska stjärnan 
Ett verktyg för att analysera en berättelses 

uppbyggnad är att studera hur personer och 

föremål förändras under berättelsens gång. 

Ett annat verktyg är Freytags pyramid för 

att dela upp en berättelse eller en del av en 

berättelse i tre delar som hänger samman 

genom orsak och verkan: En början 

(ingress), en mitt (klimax) och ett slut. I 

analysen nedan kombineras dessa verktyg.  

Den mystiska stjärnan dyker upp redan 

på s. 1, ruta 3 och finns med ända till sista 

sidan, s. 62, ruta 5. Därmed innehar den en 

kontinuerlig huvudroll i berättelsen. Men 

huvudrollen genomgår metamorfoser under 

berättelsens gång från ett mystiskt föremål 

på himlen till ett hot mot jorden och 

slutligen till en möjlighet att finna en ny 

metall. Tillsammans bildar dessa tre tillstånd 

en Freytagspyramid.  

I ingressen är den mystiska stjärnan ett 

mystiskt föremål på himlen. Dess identitet 

som stjärna blir tydlig på s. 4–5, där bilderna 

och beskrivningen på s. 5 som »en gigantisk 

fusionerande massa« beskriver en stjärna 

väl. Här blir rollen för den mystiska stjärnan 

ett hot och berättelsen bygger upp ett 

ödesmättat klimax, som avslutas med 

jordbävningen på s. 9–10. På s. 11 fullföljs 

meteoritens Freytagspyramid med att den 

mystiska stjärnan blir ett meteoritfragment 

som enligt Calystén dessutom är bärare av 

en ny metall.  

Berättelsen ger flera exempel på att från 

och med nu är det intressanta inte 

meteoriten i sig utan istället dess innehåll i 

form av metallen calystenium. Inte heller är 

det astronomiska längre i fokus. Berättelsen 

fortsätter på jordens yta. På s. 12 vill 

professor Calystén veta var meteoriten slog 

ned med motiveringen att bekräfta 

existensen av calystenium. Det är också 

calystenium som är i fokus på s. 21 när 

ordföranden för FERS håller tal. På samma 

sida berättas det att uppdraget för fartyget 

Peary är att i meteoriten finna calystenium, 

vilket understryks av bankir Bohlwinkel på s. 

22, ruta 6. Även Tintin säger på s. 60, ruta 

9: »Vi måste ju rädda en bit av mineralen till 

professor Calystén! Annars har ju våra 

ansträngningar varit förgäves!«  

På s. 62, rutorna 4–5 beskrivs 

calysteniums egenskaper som »förbluffande« 

och av »häpnadsväckande vetenskapligt 

intresse«. Denna beskrivning gäller även för 

Edléns upptäckter som ansågs förbluffande 

och häpnadsveckande då de krävde att 

koronan var mycket hetare än förväntat. 

Något som kanske inte var fullt erkänt vid 

berättelsens slut i maj 1942. 
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