
populär astronomi ∙ december 2006    21

M
ES

SI
Er

 ka
ta

lo
ge

nm 28,  en klothop i skytten
av Björn Stenholm

Här ses klothopen M 28 i nära naturtrogna färger på en bild ta-
gen med 0,9 m-teleskopet på Kitt Peak-observatoriet i USA i no-
vember 1998. Bilden har specialbehandlats för att framhäva en-
skilda stjärnor i hopens mitt, som annars blir överexponerade. Bil-
dens sida är 8,5 bågminuter, dvs. hopen täcker drygt hela bildytan.
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fMen är det inte slut snart på alla Messierobjekt 
som ligger i Skytten, tänker kanske den flitige 
läsaren av denna artikelserie. Ja, det har varit 

många. Men det beror på att riktningen till Vintergatans 
centrum ligger i Skytten, och därför finner man just där 
en hel del diffusa objekt som kan misstas för kometer. 
Och det var meningen med Charles Messiers lista; att 
katalogisera föremål på himlen som var kometlika så han 
direkt kunde sortera bort dessa när han sökte efter de 
verkliga kometerna. Men i och med att vi redogör för 
Messier 28 tar vi sedan en paus på några år vad gäller 
stjärnbilden Skytten. Men så småningom kommer klot
hoparna M 54, 55, 69, 70 och 75, som alla ligger i Skyt
ten, att behandlas.

Klothopen M 28 tillhör Messiers originalupptäckter. 
Han skrev i sin observationsjournal natten till den 28 
juli 1764 följande: En nebulosa upptäckt i den övre delen av 
Skyttens båge och omkring en grad från stjärnan Lambda och 
lite längre bort från den vackra nebulosa som ligger mellan huvu-
det och bågen [här avses M 22, som också är en klothop]. 
Den innehåller inga stjärnor, den är rund och den ses endast med 
svårighet med ett vanligt 3½-fotsteleskop. Positionen är bestämd 
utifrån Lambda Sagittarii. (Diameter 2 bågminuter).

Messiers förhållandevis lilla teleskop kunde inte av
slöja hela stjärnhopen, utan vad han såg var endast den 
centrala delen, som han observerade som en diffus fläck. 
Idag anses hopen ha en diameter på drygt 11 bågminu
ter. Messier såg heller inte att ”objektet” bestod av stjär
nor. Nu anser vi att klothopar innehåller hundratusentals 

stjärnor! De kunde inte upplösas i hans kikare. Senare 
tiders astronomer kunde emellertid det. Redan William 
Herschel konstaterade 1799 att M 28 bestod av stjärnor: 
”Stjärnorna i hopen är rätt många”, skrev han. J.L.E. 
Dreyer kallade den ”anmärkningsvärd” och gav den 
numret NGC 6626 i sin katalog.

Stjärnhopen innehåller ett antal variabla stjärnor av 
RR Lyrae och W Virginistyp som underlättar avstånds
bestämningen. Avstånd till M 28 är således beräknat till 
ca 18 000 ljusår, vilket ger den en linjär diameter på ca 60 
ljusår. Dessutom finns det i hopen en millisekundpulsar, 
dvs. en mycket snabbt roterande neutronstjärna, den 
andra av detta slag man funnit i en klothop. Den gör ett 
varv på 11 millisekunder!

Stjärnbilden Skytten ligger illa till för observatörer 
högt uppe på norra halvklotet, särskilt vintertid. Koor
dinaterna för M 28 är: rektascension 18 h 24,5 min, och 
deklination –24º 52′. Detta gör att hopen endast kan ob
serveras sommartid, helst så långt söderut i landet som 
möjligt.                                                                         ♦

Högst uppe på terrassen av det åttakantiga tornet på dåvarande Hotel Cluny i Pa-
ris, numera Medeltidsmuseet, gjorde Charles Messier de flesta av sina observatio-
ner, med tiden i egenskap av franska flottans astronom. Museet är idag väl värt ett 
besök, tornet får dock inte bestigas, och museipersonalen har tyvärr ingen aning 
om byggnadens ärorika astronomiska historia.
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