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Förord

I den här e-boken får du läsa om en spännande teori om en av 
kratrarna på månen. 
Enligt en känd astronom så skulle färgskillnaderna bero på – in-
sekter. 

Den här texten skrevs på 1920-talet, långt innan de första raketerna 
kunde nå månen, och långt innan det hade landet några farkoster 
där.  

Forskaren som texten handlar om var en av de mest ansedda i värl-
den och har också fått en krater på månen döpt efter sig.

Den här texten publicerades ursprungligen i ”Vy och revy Göte-
borgs morgonposts veckobilaga” i augusti år 1925 med titeln ”In-
sekter på månen”. 

Texten publicerades anonymt. 

I den här e-boken publicerar vi originalets text ordagrant och helt 
utan ändringar, alla namn, uttryck och till och med felstavningar 
har behållits. 

Förord
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Kapitel 1 – Insekter på månen

Insekter  
på månen

Den här texten publicerades ursprungligen i ”Vy och revy 
Göteborgs morgonposts veckobilaga” i augusti år 1925 
med titeln ”Insekter på månen”. Texten publicerades ano-
nymt. 

Frågan huruvida månen skulle kunna vara befolkad av några 
slags levande varelser har hittills alltid besvarats med nej av 
astronomerna, sedan man trott sig säker på att alla förutsätt-

ningar för ett organiskt liv, som vatten, eld och atmosfär, saknades 
där uppe. Man har ansett månen vara en död planet.

Nu kommer emelertid en amerikansk astronom och förklarar sig 
ha iakttagit otvetydiga bevis på att det faktiskt existerar liv på den 
som död ansedda himlakroppen. Han tror fullt och fast, att han lyck-
ats iakttaga oerhörda massor av några slags primitiva insekter, vilka 
genomströmma vissa delar av planeten och livnära sig av vegetabilier.

Dessa underbara påståenden få emellertid ej tagas som enbart 
rena fantasier, ty upphovsmannen till dem är ingen annan än den 
berömde astronomen och stjärnforskaren professor Pickering, vil-
ken vunnit internationell berömmelse genom sina ingående studier 
av månen och dess byggnad. Dessutom har han upptäckt två nya av 
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Saturnus’ drabanter.
Utgångspunkten för professorns epokgörande upptäckt är den-

na: Inuti kratern på en av månens många vulkaner hade man kon-
staterat några underliga svarta fläckar, vilka ständigt ändrade läge. 
Den första hypotesen, som var, att det skulle vara skuggor av några 
klippor, vilka avtecknade sig på vulkanens botten, förkastades snart 
som ohållbar, då de vid samma förhållande till solen olika gånger ej 
tedde sig likadana.

Professor Pickering kom då på den idén, att de svarta, rörliga fö-
reteelserna möjligtvis unde vara insekter, som levde lika våra jords 
dagsvärmare och vid varje soluppgång, det vill säga var fjortonde 
dag, väcktes till liv genom planetytans tilltagande värme, varefter de 
levde i kraterhålorna, vilka enligt professor Pickerings teorier ännu 
skulle ha kvar något av månens annars försvunna atmosfär. 

Denna senaste teori står för övrigt i full samklang med de se-
naste vetenskapliga forskningarna, enligt vilka man håller för troligt, 
att, innesluten bland ringbergen det ännu skulle finnas kvar en del 
atmosfär och alltså även existensmöjligheter för lågt stående djur, 
ehuru de häftiga temperaturväxlingarna på månen naturligt inverka 
synnerligen menligt på allt organiskt liv. 
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Kapitel 2 – Ordlista

Viktiga ord
och personer

Göteborgs Morgonpost.
En daglig morgontidning i 
Göteborg som gavs ut under 
åren 1896–1950. Tidning-
en drev flera framgångsri-
ka kampanjer, bland annat 
för att bygga Göteborgs fri-
hamn, Naturhistoriska mu-
seet och stadens första flyg-
plats Torslanda. Under de 
första åren hette tidningen 
enbart Morgon-Posten. 

Pickering, William 
Henry.

[1858–1938] Amerikansk 
astronom. Var ansvarig för byggandet av flera observatorier. 
Studerade framför allt solförmörkelser och månens kratrar. 
Hans storebror Edward Charles var också en känd astronom. 
Två kratrar, en på månen och en på Mars, har döpts efter de båda 
bröderna.  

Astronomen William Henry Pickering.
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