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o
nsdagen den 19 mars började tidigare än vanligt för 
morgontrötte astronomen Daniele Malesani i Kö-
penhamn. Mobiltelefonen ringde klockan 07:18, ett 
SMS som meddelade att en ny gammablixt, GRB 
080319(A), observerats. Blixten var synlig från 

norra halvklotet, så Daniele meddelade observatörerna på 
det Nordiska Optiska Teleskopet på La Palma att de måste 
ta en titt. 45 minuter senare hade de fått en optisk bild på 
blixten och rapporterade detta via internet till andra astro-
nomer. Ett gott dagsverke, men det var bara början.

Gammablixtarnas gåta

Gammablixtar är korta skurar av gammastrålning – den mest 
energirika formen av ljus. Gammablixtarna från rymden 
upptäcktes under kalla kriget i slutet av 1960-talet, när 
amerikanska satelliter letade spår efter otillåtna atombombs-
försök utanför jordklotet. Deras ursprung var länge höljt i 
dunkel, och det dröjde 30 år innan man kunde säkerställa att 
blixtarna härrör från mycket avlägsna delar av vårt univer-
sum. Att blixtarna kan ses över så ofantliga avstånd innebär 
att de måste vara makalöst energirika, och under de senaste 
10 åren har vi kunnat koppla blixtarna till kraftfulla explosio-
ner av massiva stjärnor, det vill säga till vissa ovanligt mastiga 
supernovaexplosioner. Hur vi lyckades göra den kopplingen 
har jag redan beskrivit i Populär Astronomi 2004/2. Det 

handlade om detaljerade observationer av de mest närbelägna 
av gammablixtarna. Nu ska det istället handla om de mer 
avlägsna blixtarna och vad de kan berätta för oss.

Jakten på blixtarna

Gammablixtarna hittas oftast med NASA:s satellit Swift. 
Ungefär en gång i veckan ser den en gammablixt och kan 
omedelbart rapportera om var, när och hur. Då börjar jobbet 
för gammablixtjägarna på marken. Det forskarlag som jag är 
med i, med säte på Dark Cosmology Centre i Köpenhamn, 
har länge varit ledande i jakten på blixtarna. Den 19 mars 
var en ovanligt hektiskt dag, med hela fyra blixtar. Klockan 
7:32 ringde det igen. Nu var det en blixt som föreföll mycket 
ljusstark. Även denna låg på norra stjärnhimlen, men så pass 
långt söderut att den kunde nås med jätteteleskopen i Chile. 
Nu var det Paul Vreeswijks tur. Han har specialiserat sig på 
att mycket snabbt ta detaljrika observationer (högupplösta 
spektra) av ljusstarka gammablixtar med VLT, Very Large 
Telescope i Chile. Där har han implementerat ett sätt att 
omedelbart avbryta vad teleskopet gör – alltid till observatö-
rernas stora förtret – för att omedelbart rikta kikaren mot den 
nyupptäckta gammablixten. Varje sekund är viktig, eftersom 
gammablixten falnar mycket fort och ett detaljerat spektrum 
kräver en ljusstark källa. Snabbheten är också viktig, eftersom 
flera astronomer konkurrerar om vem som ska få kika på den 

Explosionen som 
syntes över halva 
universum av Jesper Sollerman

en blixt från andra sidan universum var så ljusstark att den kunde ha setts med blotta ögat den 19 mars i år. Att kunna se det ljus 
som farit genom universum i över sju miljarder år får tanken att svindla. Här är berättelsen om gammablixt GrB 080319B.

gammablixten 080319b:s efterglöd, fångad av teleskopet pi of the sky.

Bi
ld

er
: P

i o
f 

tH
e 

Sk
y



redaktör robert Cumming   robert@astro.su.se   tel. 070–493 31 14

7nr � �008   populär astronoMi

Bi
ld

: N
AS

A 
/ 

Sw
if

t 
/ 

St
ef

AN
 im

m
le

r 
et

 A
l.

nya blixten. Först till kvarn vinner. Pauls rutin är därför helt 
automatisk och riktar om jättekikaren i Chile redan innan 
han hunnit gnugga sömnen ur ögonen i Köpenhamn. Men 
den här gången var han ändå inte först.

 
Från andra sidan universum

Våra italienska konkurrenter var snabbare – de fick ett 
spektrum bara 10 minuter efter Swifts rapport. I efterhand 
insåg vi att vår automatiska rutin helt enkelt inte trodde att 
ett så ljusstarkt objekt kunde vara riktigt. För att inte i onö-
dan sjanghaja teleskopet hade en säkerhetsrutin indikerat 
att det kunde röra sig om en träff av en kosmisk partikel, 
och avbröt därför proceduren. Paul var dock snabbt på 
banan igen. När italienarna observerat klart satte han 
igång igen och fick nya observationer. Dessutom var han 
snabbare med att analysera sina spektra och var därför den 
förste som kunde bestämma avståndet till GRB 080319B. 
Den låg 7,5 miljarder ljusår bort, i stjärnbilden Björnvak-
taren. Strax innan hade man från teleskopprojektet Pi of 
the Sky rapporterat att man observerat det optiska ljuset 
redan samtidigt som Swift detekterat gammablixten. Den 
var makalöst ljusstark, med en magnitud på 5,6 endast 12 
sekunder efter gammautbrottet. 

Ljusstarkast någonsin

Magnitudsystemet är ju konstruerat efter anrika principer. De 
gamla grekerna delade in stjärnorna efter hur ljusstarka de 
såg ut att vara. De ljusstarkaste tilldelades magnitud 1, och de 
svagaste man kunde se hade magnitud 6. GRB 080319B var 
alltså tillräckligt ljusstark för att man skulle kunna se den med 
blotta ögat under goda observationsförhållanden.

Avståndet som Paul bestämt var ju avsevärt. I och för 
sig inte anmärkningsvärt för en gammablixt; de flesta 
som Swift hittar ligger faktiskt ännu längre bort. Men att 
GRB 080319B kunde ses med blotta ögat trots ett sådant 
hiskeligt avstånd innebär helt enkelt att det handlade om 
en supersmäll. Det är den ljusstarkaste blixt som någonsin 

observerats i visuellt ljus. En stor del av anledningen till 
detta var att man kunde observera den redan från första 
början. Gammablixtarnas snabba falnande gör att detta är 
otroligt viktigt. GRB080319B var synlig för blotta ögat 12 
sekunder efter gammautbrottet, men en dag senare var den 
en miljon gånger ljussvagare. 

Det är svårt att hitta passande superlativ när det handlar 
om gammablixtar. Vanliga supernovor är kraftfulla smäl-
lar som kan skicka ut lika mycket ljus per sekund som 
vår sol sänder ut på ett århundrade. Det är obegripligt 
mycket energi. Men GRB 080319B lyste faktiskt mer än en 
miljon gånger starkare än SN 2006gy, den starkaste av alla 
supernovor som hittills observerats. GRB 080319B var helt 
enkelt – under några få sekunder – det ljusstarkaste objekt 
vi någonsin sett i universum.

Universums historia

Vad kan man då ha dessa blixtar till? Paul Vreeswijk kan 
exempelvis räkna fram vilka förhållanden som råder i de 
gasmoln som ligger mellan oss och blixten. Då kan vi få en 
inblick i hur universum såg ut för 7,5 miljarder år sedan. 
Dessa gasmoln skulle vi helt enkelt aldrig kunna under-
söka om de inte för ett ögonblick lysts upp av ett gamma-
strålningsutbrott. De öppnar därmed för möjligheten att 
kartlägga universums tidigaste historia.

Visst kittlas fantasin av en blixt som kan ses med blotta 
ögat över kosmologiska avstånd. Jag vet fortfarande inte 
om någon faktiskt såg blixten. Och om man nu skulle 
ha sett en snabbt falnande ljussvag stjärna, skulle man 
ens tänka tanken att det var en hälsning från den tid då 
universum bara var hälften så stort som idag? Kan sådana 
blixtar ha setts tidigare i historien? Om GRB 080319B legat 
i vår egen vintergata hade den jagat bort mörkret från natt-
himlen. Nog handlar det om ett ovanligt fenomen, men 
visst kan det ske igen. 

två bilder av grb 080319b tagna med swifts röntgenteleskop (till vänster) och optiska/ultravioletta teleskop (till höger).

JeSper SoLLermaN är astronom vid Dark cosmology centre i Köpenhamn och vid 
Stockholms universitet.


