
 
 

Ordförklaringar till ”Trollkarlen från rymden” 
 
 
Asterism – En asterism är ett stjärnmönster bestående av stjärnor som lånats 
från en stjärnbild. Den mest berömda av dessa är Karlavagnen, som består av 
stjärnor som lånats från Stora Björnen. 
 
Asteroid – En asteroid är en liten bit metall, eller sten, som tros vara den enda 
kvarlevan som skulle ha kunnat bilda en planet. Det finns tusentals asteroider 
mellan Mars och Jupiter. Den största av dessa mindre världar, Ceres, är 957 km i 
diameter. Asteroider upptäcktes inte förrän år 1801. 
 
Astronaut – En astronaut är en specialutbildad person från USA, eller Europa, 
som flyger i rymden ombord på ett rymdskepp, som t.ex. NASAs rymdfärja. Tolv 
amerikanska astronauter gick på månens yta under sex uppdrag mellan 1969 och 
1972. Sverige har en astronaut, Christer Fugelsang, som arbetar för Europeiska 
rymdorganisationen (ESA) och utbildar sig vid NASA i USA. Han ska enligt 
planerna delta i en framtida flygning till den internationella rymdstationen (ISS). 
 
Astronom – En astronom är en person som studerar astronomiska objekt som 
t.ex. stjärnor, månar, planeter, nebulosor och galaxer. Professionella astronomer 
har detta som yrke, medan amatörastronomer har det som hobby. 
 
Cassiopeja – Cassiopeja, Drottningen, är en av de mest välkända stjärnbilderna 
på det norra halvklotet. Eftersom Drottningen ligger så nära Polaris så går den 
aldrig upp, eller ner, och kan, om himlen är klar, ses året runt. Denna W-formade 
stjärngrupp ska föreställa en forntida drottning från Afrika som sitter på sin tron. 
 
Cosmonova – Cosmonova är både Sveriges enda Imax Dome• -biograf och 
modernaste planetarium under samma 23 meter breda kupol. Du kan göra ett 
besök on-line på www.nrm.se 
 
Dag – Dag kallas det när solen är ovanför horisonten och det är ljust utomhus. 
När det är dag på ena sidan jorden så är det natt på den motsatta sidan som är 
vänd bort från solen. 
 
Jorden – Jorden (12 756 km i diameter) är den tredje planeten från solen i 
solsystemet. Den har en måne. 
 
Jupiter – Jupiter (142 980 km i diameter) är den femte planeten från solen i 
solsystemet. För närvarande vet vi att den åtminstone har 62 månar. Jupiter är en 
av de planeter som kan ses med blotta ögat och som antikens folk kände till. 
 



Karlavagnen – Karlavagnen är en asterism sammansatt av de sju ljusstarkaste 
stjärnorna i Stora Björnen. Den är den mest välkända asterismen på det norra 
halvklotet. 
 
Komet – Ett stort, djupfryst stycke gas och damm (kärnan) som blivit över när 
solsystemet bildades. En komet kan kretsa kring solen och när den värms upp av 
dess hetta så börjar den dunsta bort, vilket skapar en svans som strömmar bort 
från kometen. Vissa kometer är så ljusstarka att de kan ses med blotta ögat på en 
klar, mörk himmel. 
 
Kosmonaut – En kosmonaut är en specialutbildad person från Ryssland (tidigare 
Sovjetunionen) som flyger i rymden ombord på ett rymdskepp, som t.ex. Soyuz. 
 
Kretslopp – Ett objekts rörelse i en bana kring ett annat, som t.ex. månens 
kretsande kring jorden. 
 
Lilla Björnen – Lilla Björnen är en av de mest välkända stjärnbilderna på det 
norra halvklotet. Eftersom Lilla Björnen ligger så nära Polaris så går den aldrig 
upp eller ner, och kan, om himlen är klar, ses året runt. I den antika grekiska 
mytologin så kallas han Arcus, son till Callisto (Stora Björnen).  
 
Lilla Karlavagnen – Lilla Karlavagnen är en asterism sammansatt av några av de 
ljusstarkaste stjärnorna i Lilla Björnen. 
 
Mars – Mars (6792 km i diameter) är den fjärde planeten från solen i solsystemet. 
Den har två månar, Phobos och Deimos. Mars är en av de planeter som kan ses 
med blotta ögat och som antikens folk kände till. 
 
Merkurius – Merkurius (4879 km i diameter) är den första planeten från solen i 
solsystemet. Den har inga månar. Merkurius är en av de planeter som kan ses 
med blotta ögat och som antikens folk kände till. 
 
Måne – Månen (3475 km i diameter) är jordens enda naturliga satellit. På månens 
yta finns tusentals kratrar, höga berg, djupa dalar och stora mörka områden av 
stelnad lava som kallas ”maria” (”hav”). Månen har besökts av sammanlagt tolv 
astronauter mellan 1969 och 1972. Ordet ”måne” kan också syfta på de 
himlakroppar som kretsar kring andra planeter, som Mars två månar, Phobos och 
Deimos. 
 
Nebulosa – En nebulosa är ett jättemoln av damm och vätgas som ligger mellan 
stjärnorna i en galax. Vissa glöder som jättelika neonskyltar medan andra är 
mörka och svarta. Stjärnor och deras planeter bildas i sådana moln. Det mest 
berömda exemplet, Orionnebulosan, kan ses med blotta ögat under 
vintermånaderna, i stjärnbilden Orion, Jägaren. 
 
Neptunus – Neptunus (49 530 km i diameter) är den åttonde planeten från solen 
i solsystemet. För närvarande vet vi att den åtminstone har 13 månar. Neptunus är 
en av de så kallade moderna planeterna; den upptäcktes med teleskop1846. 
 



Natt – Natt kallas det när solen är nedanför horisonten, det är mörkt utomhus och 
vi kan se stjärnor ovanför oss. När det är natt på ena sidan jorden så är det dag på 
den motsatta sidan som är vänd mot solen. 
 
Observatorium – Ett observatorium är en plats där astronomer använder teleskop 
för att studera objekt i rymden som t.ex. stjärnor, planeter, nebulosor och galaxer. 
 
Optiskt teleskop – Ett optiskt teleskop används av en astronom för att antingen 
titta på ett objekt i rymden, eller fotografera ett objekt i rymden. Det första 
teleskopet som användes till astronomi byggdes och togs i bruk av Galileo Galilei 
år 1609. Vissa amatörastronomer bygger sig ett eget teleskop. Det kan finnas en 
astronomiklubb nära dig som har observationsnätter för allmänheten då de låter 
folk använda deras teleskop för att titta på månen, planeterna och andra objekt av 
allmänt intresse. 
 
Orion – Orion, även kallad Jägaren, är en vinterstjärnbild sammansatt av många 
ljusstarka stjärnor. Hans ”bälte” – bestående av tre stjärnor i rad – gör honom 
omisskännlig och lätt att hitta. 
 
Planet – En planet är en fast (eller delvis flytande) himlakropp som kretsar kring 
en stjärna. En planet skapar inte sitt eget ljus, utan reflekterar ljuset från den 
stjärna som den kretsar kring. Jorden är ett exempel på en planet som färdas runt 
solen. Det finns nio kända planeter i vårt solsystem. 
 
Planetarium – Ett planetarium är en plats där man med hjälp av en särskild 
stjärnprojektor kan se natthimlen inomhus. Andra projektorer kan användas 
under en planetarieföreställning för att ta oss till en mängd olika platser i 
universum; från månens yta till det kända universums rand och vart som helst där 
emellan. ”Trollkarlen från rymden” är en föreställning som producerats särskilt 
för ett planetarium. 
 
Pluto – Pluto (2390 km i diameter) är den nionde planeten från solen i 
solsystemet. För närvarande vet vi att den har en måne, Charon. Pluto är en av de 
så kallade moderna planeterna; den upptäcktes inte fotografiskt förrän 1930. 
Charon upptäcktes så sent som 1978. 
 
Polaris – Det formella namnet på stjärnan i Lilla Björnen som ligger nästan rakt 
ovanför jordens rotationsnordpol (eller axel). Den kallas även för Polstjärnan. 
 
Polstjärnan – Ett annat namn på Polaris, den stjärna i Lilla Björnen som ligger 
nästan rakt ovanför jordens rotationsnordpol (eller axel). 
 
Radioteleskop – Många objekt i rymden, som t.ex. stjärnor, planeter och galaxer, 
sänder ut naturliga radiosignaler. Ett radioteleskop används för att upptäcka och 
studera dessa signaler. Det största radioteleskopet i Sverige finns i Onsala 
Rymdobservatorium nära Göteborg. 
 
Ringar – Flera av planeterna i den yttre delen av solsystemet – Jupiter, Saturnus, 
Uranus och Neptunus – omges av ringformationer. De mest berömda och 
vackraste av dessa är Saturnus ringar, som består av miljontals små bitar av isigt 
material som är alltifrån små som dammkorn till stora som hus! 



 
Rotation – Ett objekts snurrande kring sin egen axel, som t.ex. en leksakssnurra, 
eller jorden gör. 
 
Rymdteleskop – Ett rymdteleskop är en särskild satellit som studerar 
astronomiska objekt i rymden. Det mest berömda exemplet är Hubbles 
rymdteleskop, som sändes upp i bana kring jorden år 1990. En fördel med att ha 
ett sånt teleskop i rymden är att det ligger ovanför jordens tjocka, turbulenta 
atmosfär så att bilderna som det tar blir mycket skarpare än de som tas från 
jordens yta. 
  
Röst – Röst, en av figurerna i ”Trollkarlen från rymden”, är en 
planetarieföreläsare som först hörs i början av föreställningen. Han återkommer 
senare när vi firar Trollkarlens födelsedag. 
 
Satellit – En satellit är ett litet, människotillverkat föremål som kretsar runt 
jorden. En kommunikationssatellit, en vädersatellit och ett rymdteleskop är alla 
exempel på sådana satelliter. Ordet ”satellit” kan också syfta på en naturlig måne 
som kretsar kring en planet, som t.ex. de jättelika Galileiska satelliterna (Io, 
Europa, Ganymedes och Callisto) som tillhör Jupiter. 
 
Saturnus – Saturnus (120 540 km i diameter) är den sjätte planeten från solen i 
solsystemet. För närvarande vet vi att den åtminstone har 31 månar. Saturnus är 
en av de planeter som kan ses med blotta ögat och som antikens folk kände till. 
 
Sol – Solen (1 392 530 km i diameter) är den stjärna som påträffas i mitten av 
solsystemet. Alla planeterna, inklusive jorden, kretsar kring den. Solen är ett 
jätteklot av heta gaser som skänker den värme och det ljus som gör det möjligt att 
leva på jorden. 
 
Solsystem – Ett solsystem består av en stjärna, dess planeter och de andra små 
himlakroppar – t.ex. kometer och asteroider – som kretsar kring den. Vår sol och 
dess familj bestående av nio planeter, deras många månar och de tusentals 
kometer och asteroider som också påverkas av solen är det mest välbekanta 
exemplet. 
 
Spectra – En av huvudfigurerna i “Trollkarlen från rymden”. Spectra är 
Trollkarlens assistent, som inte syns (men ofta hörs) under större delen av 
föreställningen eftersom hon är mycket blyg. Hon hjälper ofta Trollkarlen genom 
att rita bilder av det han talar om. 
 
Stjärna – Stjärnor är stora klot av het, glödande gas. Solen är det exempel på en 
stjärna som ligger närmast jorden. De andra stjärnorna är så långt ifrån oss att de 
framstår som små ljuspunkter på natthimlen. Vissa stjärnor är mindre än solen 
medan andra är mycket större. Svalare stjärnor har en yttemperatur på ett par 
tusen grader, solen har en yttemperatur på 6000 grader och de hetaste stjärnorna 
har yttemperaturer på 100 000 grader, eller mer. 
 
Stjärnbarnkammare – En nebulosa skulle kunna kallas för en 
”stjärnbarnkammare” eftersom stjärnor och deras planeter bildas i den. Vår sol 
och dess nio planeter bildades på en sådan plats för cirka 4,5 miljarder år sedan. 



 
Stjärnbild – En stjärnbild är en människoskapad bild av stjärnor på natthimlen. 
De första stjärnbilderna hittades på för tusentals år sedan. Cassiopeja är ett 
exempel på en välkänd stjärnbild. 
 
Stora Björnen – Stora Björnen är en av de mest välkända stjärnbilderna på det 
norra halvklotet. Eftersom Stora Björnen ligger så nära Polaris så går den aldrig 
upp eller ner, och kan, om himlen är klar, ses året runt. I den antika grekiska 
mytologin så kallas hon Callisto, Arcus (Lilla Björnen) moder. 
 
Stora Stjärnmagikern – En av huvudfigurerna i “Trollkarlen från rymden”. Hon 
är en liten kvinna i 35-årsåldern som är den mäktigaste magikern av dem alla. 
 
Taikonaut – En taikonaut är en specialutbildad person från Kina som flyger 
ombord på ett rymdskepp, som t.ex. Shenzhou. Ordet kommer från det kinesiska 
tecknet ”taikong”, som betyder ”rymd” eller ”kosmos”. 
 
Trollkarlen – Huvudfiguren i “Trollkarlen från rymden”. Han är en magiker som 
ser ut som en vanlig människa i 65-årsåldern. Även om han vet en massa saker 
om astronomi och rymden, så kan han vara mycket glömsk ibland. 
 
Uranus – Uranus (51 120 km i diameter) är den sjunde planeten från solen i 
solsystemet. För närvarande vet vi att den åtminstone har 27 månar. Uranus är en 
av de så kallade moderna planeterna; den upptäcktes inte med teleskop förrän 
1781. 
 
Venus – Venus (12 104 km i diameter) är den andra planeten från solen i 
solsystemet. Den har inga månar. Venus är en av de planeter som kan ses med 
blotta ögat och som antikens folk kände till. 
 
Årstider – När jorden kretsar kring solen får planeten omväxlande mängder 
solljus. Detta sker därför att jordens rotationsaxel lutar 23,5° från vertikalt och 
alltid pekar åt samma håll i rymden. När jordens axel lutar bort från solen så är 
det vinter. När den lutar mot solen så är det sommar. Vår och höst inträffar när 
jordens axel varken lutar bort från, eller mot, solen. Årets kortaste dagar upplever 
vi på vintern och de längsta på sommaren. På våren och hösten är dagarna och 
nätterna nästan lika långa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2006 Cosmonova, Naturhistoriska riksmuseet 


	 
	Ordförklaringar till ”Trollkarlen från rymden”

