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Världens astronomer jagar 
planeter runt andra stjärnor 
än vår egen. Man har hittills 

funnit bortemot ett hundratal. Men 
dessa planeter tycks inte likna de 
planeter vi är vana vid från vår egen 
närmaste omgivning. Astronomer 
vid de europeiska observatorierna 
i Chile, La Silla och Paranal, har 
emellertid funnit ett system som 
kanske är ett solsystem under bil-
dande, som vårt eget solsystem såg 
ut i begynnelsen.

Planeter bildas ur stoftskivor 
kring unga stjärnor. Detta är ett 
mycket komplicerat skeende som 
vi ännu inte känner i sin helhet. 
Men principen är ändå klar, små 
stoftpartiklar från ”cirkumstellära 
stoftskivor” kolliderar och smälter 
samman till allt större stycken. Så 
småningom har vi fått en kropp av 
planetstorlek. Av detta skäl finns det 
all anledning att hålla ögonen öppna 
för sådana stoftskivor. De är inte 
helt lätta att observera. En stoftskiva 
kring en stjärna lyser endast med 
svagt ljus jämfört med stjärnan själv.

Men om det råkar vara så att vi 
här från jorden ser en sådan stoft-
skiva rakt från sidan, vilket rent 
slumpmässigt bör hända då och 
då, kan stoftet blockera det starka 
stjärnljuset tillräckligt för att skivan 
själv kan ge sig till känna.

Förra året undersökte en grupp 
astronomer  i infrarött ljus ett antal 
nya röngtenkällor som hade upp-
täckts med satellitobservatorierna 
XMM-Newton och Chandra. Man 
använde sig av det s.k. NTT 
(New Technology Telescope) på 
La Silla-observatoriet och studerade 
ett välkänt stjärnbildningsområde, 
Rho Ophiuchi-molnet (i stjärnbilden 
Ormbäraren), som ligger cirka 500 
ljusår bort. På en bild upptäckte 
man då ett egendomligt föremål som 
föreföll vara en skiva som strålade i 
infrarött ljus kring en ung stjärna.

För att bekräfta den oväntade 
upptäckten studerades himlakrop-
pen även med Paranalobservatoriets 
8 m-teleskop VLT (Very Large Tele-
scope). Nu kunde man se föremålet 
med större detaljrikedom och man 
ser en nebulosa (med en inbäddad 
stjärna) genomdragen av ett mörkt 
område, stoftskivan. Astronomerna 
utropade med en mun, enligt grupp-
ledaren Nicolas Grosso: ”Ett fly-
gande tefat!” Otvivelaktigt finns det 
en viss likhet.

”Tefatets” natur
Denna nya nebulosa+stjärna har 
föreslagits vara ungefär 1 miljon år 
gammal, dvs. äldre än andra nybil-
dade stjärnor (protostjärnor) man 
funnit i området. Stoftskivans radie 
har uppskattats till 300 ua (dvs. 300 
gånger jordbanans radie) om den 
ligger på samma avstånd, 500 ljusår, 
som Rho Ophiuchi-molnet. Skivan 
lutar endast 4 grader mot synlinjen, 
vilket gör att vi ser den nästan helt 

perfekt från sidan. En lägsta gräns 
för stoftets totala massa motsvarar 
två jupitermassor, eller 600–700 
jordklot. Genom att undersöka det 
i skivan reflekterade ljuset har man 
kommit fram till att den inbäddade 
stjärnan har en temperatur av 3 000 
grader och att den sänder ut motsva-
rande 40 procent av solens ljus.

Nicolas Grosso säger: ”Det ’fly-
gande tefatet’ serverar oss ett por-
trätt av vårt eget solsystem så som 
det antagligen såg ut i sin ungdom. 
Naturen har försett oss med ett per-
fekt laboratorium för att studera hur 
både stoft och gas uppför sig i unga 
cirkumstellära skivor, råmaterial för 
planeter.” Observationer i andra våg-
längdsintervall är att vänta.

Det ”flygande tefatet” sett genom VLT på 
Paranalobservatoriet. Det mörka bandet 
avdelar tydligt nebulosan. Varför den övre 
delen ser rödare ut än den undre är ännu 
ej förstått.

”Flygande tefat” siktat från Chile
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Källa: European Southern Observatory


