
1 Första planeten på bild i synligt ljus

Första bilderna på 
andra solsystem

På bilden till höger ser vi den unga stjärnan 1RXS 
J160929.1-210524, bara fem miljoner år gammal (jäm-
för solens 4,5 miljarder år), som ligger 500 ljusår bort 

från oss i Skorpionens stjärnbild. Ljuspricken intill den har 
ett spektrum som tyder på att den kan vara en mycket ung 
planet med en massa på kanske åtta gånger Jupiters massa. 
Den liknar alltså planeterna runt HR 8799 och är all säker-
het en gasjätte som Jupiter och Saturnus. 

Planeten ligger mycket långt från stjärnan – över 300 
gånger längre bort än jorden ligger från solen. Det gör att 
de kanadensiska forskarna bakom upptäckten inte alls är 
säkra på att planeten ens hör till stjärnan. 

Kanske har den kastats ut från stjärnan, eller så håller 
den på att migrera inåt. I vilket fall är det en intressant 
planet för forskarna som studerar hur andra solsystem än 
vårt föds och utvecklas. Planeten liknar en annan planet-
kandidat, GQ Lupi b, som vi rapporterade om 2005.

Kanadensiska astronomer har upptäckt ett ungt solsys-
tem med tre jätteplaneter. Avancerad optik vid Keck- 
och Geminiobservatorierna på Hawaii kombinerades 

med avancerad bildanalys för att avslöja tre planeter som 
flyttar på sig i sina banor runt stjärnan HR 8799. Den lig-
ger något längre bort än Fomalhaut, 130 ljusår från jorden. 
Planeterna är rejält mycket större än vi är vana vid, mellan 
sju och tio gånger Jupiters massa, och kretsar mellan 5 och 
14 Saturnus-avstånd (25-70 gånger avståndet mellan solen 
och jorden, ae) från stjärnan. Planetsystemet liknar på sätt 
och vis vårt solsystem, fast i större skala. Stjärnan är yngre 
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Den unga stjärnan Fomalhaut i Södra fiskens stjärnbild 
ligger bara 25 ljusår härifrån och är tidigare känd för sin 
gigantiska stoftring. Nu har astronomen Paul Kalas med 

kolleger med hjälp av Hubbleteleskopet hittat den planet 
som man tidigare misstänkt skulle finnas inuti ringen. 
Planeten Fomalhaut b ligger långt ut från stjärnan, cirka 
10 gånger Saturnus’ avstånd från solen. Den är tre gånger 
Jupiters massa, och ligger tre miljarder kilometer in från 
ringens kant. 

Bilden är den första som tagits i synligt ljus på en bekräf-
tad planet utanför vårt solsystem.

Det senaste tillskottet till exoplaneternas växande skara 
är β Pictoris b. Planeten tycks väga omkring sju gånger 
mer än Jupiter, och den befinner sig på ungefär samma 

avstånd från sin stjärna som Saturnus gör från solen.
β Pic ligger i stjärnbilden Målaren, ”bara” runt sjuttio 

ljusår från oss. Dess skiva av stoft och gas, som också 
innehåller kometliknande fragment, är grundligt stu-
derad och den har presenterats tidigare i Populär Astro-
nomi, men fram tills nu har man inte lyckats hitta några 
planeter. Nu har ett europeiskt astronomlag lett av Anne-
Marie Lagrange tagit en bild med VLT i Chile där de 
funnit en liten ljus prick som troligen är en planet. Den 
är som sin stjärna bara 12 miljoner år gammal.

Alexis Brandeker tror på planeten men tycker att nya 
observationer behövs för att bekräfta den.

– Det finns en viss risk att den bara är en för- eller 
bakgrundsstjärna, eller till och med något instrumentellt., 
säger han.

Bilden av Beta Pic b och stoftskivan är ett 
montage av nya och gamla observationer 
med jätteteleskopen VLT.

3 Inte helt oväntad i stoftrik skiva

4 Ung jätteplanet – på rymmen?

2 Ett fjärran solsystem i storformat

än solen och 1,5 gånger tyngre.
Vi fick tag i Alexis Brandeker, planetforskare vid Stock-

holms universitet. Vad tycker han är det spännande med 
det nya solsystemet?

– Det visar att bildning av sådana här massiva planeter 
långt ifrån stjärnan inte är någon tillfällighet, säger han.

Efter att planeten 1RXS J160929.1-210524 b upptäcktes 
i september lanserades en mängd vidlyftiga teorier för hur 
just den planeten skulle kunna finnas där. Planetsystemet 
HR 8799 visar att sådana speciallösningar kommer inte 
funka, menar Alexis. Vi kanske ser tecken på ett helt nytt 
sätt att göra planeter.

– Det måste finnas andra knepiga processer än de vi har 
väntat oss.

Enligt Alexis är det här solsystemets större format 
talande.

– Upptäckten styrker teorin om att tyngre stjärnor har 
tyngre planeter runtomkring sig.
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I Hubbleteleskopets bild på Fomalhauts stoftring har stjärnan var-
samt tagits bort så att dess maffiga stoftring ska framträda. Mitt 
i den syns en liten prick som rör på sig: planeten Fomalhaut b.

Tre gasjättar på stora avstånd från stjärnan HR 8799. Stjärnan 
själv har mödosamt tagits bort från bilden.

Den märkliga planeten 1RXS J160929.1-210524 b, långt ut från 
sin stjärna, är en gåta för planetforskare.
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Över 300 planeter är kända utanför vårt solsystem. Nu kommer de första bilderna som visar bekräftade exoplaneter.  


