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svala, molntäckta – och aktuella
BRUNA DVÄRGAR

BRUNA DVÄRGAR OCH FRIA PLANETER

För första gången har det gått att göra en direkt jämförelse av vädret och kemin i Jupiters atmosfär med en annan 

atmosfär som inte är särskilt mycket varmare. En liten nästan-stjärna som kallas WISE 0855 är den kallaste himla-

kropp som studerats utanför vårt eget stjärnsystem.

E
n fågel som flyger förbi mot en ljus sommarhimmel 
mitt på dagen ser bara ut som en svart silhuett, och att 
urskilja någon färgteckning med blotta ögat mot den 
soliga bakgrunden är nästan omöjligt. Att kisa mot en 
främmande stjärna och försöka urskilja detaljer från 

en sval planet precis intill är samma problem, fast extremt 
mycket svårare. Medan en del astronomer anstränger sig 
för att sålla fram tydligare obserationer av exoplaneter 
studerar andra de märkliga mellanting mellan stjärnor och 
planeter som kallas för bruna dvärgar.

En av dem är Jacqueline Faherty, eller Jackie som de 
flesta säger i det avslappnade sällskapet på konferensen 
Cool Stars 19 i Uppsala. Det här är ett möte där många 

känner varandra sedan länge, och som ingår i en se-
rie konferenser som hålls vartannat år. Här diskuteras 
stjärnsystem, planeter, astrobiologi och solfysik, och 
naturligvis små och svala stjärnor. Den kanske allra 
hetaste snackisen i år är också den kallaste av dem alla, 
nämligen den bruna dvärgen WISE 0855 som visat sig 
ha vattenmoln i atmosfären. (WISE är beteckningen för 
rymdteleskopet som användes för upptäckten: Wide-field 
Infrared Survey Explorer. Himlakroppens fullständiga 
beteckning är WISE J085510.83-071442.5, men det orkar 
ingen människa säga.)

Bruna dvärgstjärnor kan betraktas som syskon eller ku-
siner till gasjätteplaneterna, sådana som Jupiter. De är för 
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små för att kunna bränna väte genom den fusionsprocess 
som driver bland andra solen, och därför är de mörka och 
svåra att upptäcka.

– Det underligaste är att det kan finnas bruna dvärgar som 
är mindre än de största planeterna, säger Jacqueline Faherty.

Vad skiljer bruna dvärgar från planeter?

Ett sätt att dra gränsen mellan bruna dvärgar och planeter 
är genom hur de uppstår. Stjärnor – även bruna dvärgar – 
bildas när ett moln av gas och stoft påverkas utifrån så att 
det börjar klumpa ihop sig och dras ihop och till slut bildar 

ett tätt klot, medan planeter är kroppar som uppstår ur 
stoftskivan kring en ung stjärna. Det är i alla fall ett sätt att 
se på det hela. Somliga astronomer vill helst helt undvika 
att göra någon skillnad mellan bruna dvärgar och stora 
planeter, och ser dem som samma typ av objekt, fastän 
somliga av dem råkar kretsa kring en större stjärna.

För bara ett par år sedan upptäckte astronomen Kevin 
Luhman jordens tredje och fjärde närmaste grannar, som 
är bruna dvärgar. Nummer fyra är just denna WISE 0855, 
som är mindre än tio gånger så stor som Jupiter. Med en 
temperatur på ungefär –20 grader Celsius är WISE 0855 den 
kallaste kropp som har kunnat studeras utanför solsystemet.

Jacqueline Faherty och hennes kolleger tog en närmare 
titt på den här bruna dvärgen. Utmaningen är att den är för 
kall och ljussvag för att det ska gå att få ut någon intressant 
information genom att titta på synligt ljus, eller de infraröda 
våglängder som oftast brukar användas för att studera bruna 
dvärgar. I stället mätte de vissa våglängder som har använts 
för att studera Jupiter, och som kan slippa igenom både jor-
dens atmosfär och de moln av vätgas och metan som annars 
absorberar värmestrålning från gasjättens inre.

Efter att ha riktat ett teleskop i över 14 timmar mot 
WISE 0855 kunde forskargruppen få fram ett spektrum 
som kunde analyseras och jämföras med modeller av hur 
atmosfärer fungerar. På det sättet gick det att få en mätning 
som direkt kan jämföras med Jupiter. Det är alltså en jäm-
förelse mellan en himlakropp i solsystemet och en annan 
som liknar den.

– Det är precis det alla vill göra, säger Jacqueline Faherty.
På det här sättet kunde de bekräfta att det finns moln 

av vattenånga och is på WISE 0855. De hade anat detta 
från andra observationer redan för två år sedan, men nu 
finns det tydliga data. De kunde till och med säga något 
om själva väderförhållandena på den här kalla himlakrop-
pen – halten av vissa fosformolekyler verkar tyda på att 
atmosfären är lugnare och inte blandas om lika mycket 
som på Jupiter.

Under allt detta puttrar frågorna om hur udda eller 
normalt vårt eget planetsystem är egentligen. Så länge det 
är det enda system som vi hittills riktigt väl känner till kan 
vi inte riktigt veta ifall vårt närmaste grannskap är högst 
typiskt eller extremt speciellt.
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Rymdkonstnären Joy Pollards bild av WISE 0855 visar hur den kanske 
skulle se ut i infrarött ljus.

Forskar om bruna dvärgar: Jackie Faherty (längst t. v.) med 
kollegorna Emily Rice och Kelle Cruz. Alla tre var med på Cool 
Stars-konferensen i Uppsala.
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Uppsala som referenspunkt

Intressant nog är själva platsen för mötet Cool Stars 19 
också något som kittlade astronomernas känsla för sina 
referensramar i tillvaron. Många har aldrig tidigare varit 
så långt norrut som Uppsala. Jacqueline Faherty berättar 
hur kollegan Ben Montet inledde sin föreläsning: ”Jag 
har aldrig förut varit så nära den yttre gränsen för den 
beboeliga zonen”.

– Det bästa citatet från hela mötet, tycker hon.
Det var ett typiskt astronomskämt – den beboeliga 

zonen är det band kring en stjärna där det är lagom 
varmt för att flytande vatten, och därmed liv, ska kunna 
finnas –  som drog skratt från hela salen. Alla här kan 
genast identifiera sig med känslan, efter att ha till-
bringat en solig junikväll huttrande över sina vinglas 
på en mottagning i Botaniska trädgården. Hundratals 
astronomer har samlats för att prata om svala stjärnor 
på en plats där den egna stjärnan känns svalare och mer 
avlägsen än den brukar.

Och samtidigt är det ljust nästan dygnet runt.
– Solskenet förvirrar oss. Det är som en astronomilek-

tion att vara här!
Ibland behövs inte mer än så för att påminna om att det 

vi är vana vid inte behöver vara allmängiltigt. Just de bruna 
dvärgarna är bra exempel på sådant som är svårupptäckt 
men nu pusslas in i en allt tydligare bild av vår egen plats 
i universum. Det är ganska fantastiskt att nu kunna lära 
känna ett par av våra närmaste grannar i rymden, som 
tidigare var helt okända. (Varav den ena faktiskt egentligen 
är två, ett dubbelstjärnesystem av bruna dvärgar.) 

 Bruna dvärgar inte så vanliga som man trott

Den allra första bruna dvärgen upptäcktes 1995, och sedan 
började det allt mer se ut som om det vimlade av dem. 
Fram till för bara ett par år sedan verkade det troligt att 
bruna dvärgar skulle vara den allra vanligaste formen av 
stjärna i vår galax, lika många som de lysande stjärnorna 
eller ännu fler.  Efter de senaste genommönstringarna, 
bland annat med rymdteleskopet WISE, vet vi nu att de 
är färre. Kanske är det bara en brun dvärg på 3–4 ljusa 
stjärnor, eller mindre.

– Det är väldigt svårt att säga att vi har en fullständig 
folkbokföring av de bruna dvärgarna, säger Jacqueline Fa-
herty. Folk letar fortfarande. Men nu har vi väldigt starka 
gränser för hur många det kan finnas.

Absolut inga tecken har hittats på att det finns någon 
brun dvärg som befinner sig närmare oss än de drygt 
fyra ljusåren till den närmaste ljusa stjärnan, Proxima 
Centauri. Det är betryggande, för därmed har den gam-
la teorin om den hotfulla Nemesis så gott som helt ute-
slutits. Tanken var att det kunde finnas en svårupptäckt 
himlakropp som periodiskt skulle störa Oortmolnet och 
kasta farliga skurar av kometer mot det inre av solsyste-
met och mot vår ömtåliga planet. Men någon Nemesis 
har inte kunnat hittas.

De bruna dvärgarna är förstås mycket svåra att se, så de 
döljer nog ännu överraskningar. 

ANNA DAVOUR är från och med i höst redaktör för fysik och astronomi på Forskning 
och framsteg. Hon fortsätter dock som krönikör i Populär Astronomi.

Kall värld: WISE 0855 i tolkning av rymdkonstnärerna Robert Hurt och Janella Williams. Den ljusa stjärnan precis till höger om den bruna 
dvärgen är solen.

BRUNA DVÄRGAR OCH FRIA PLANETER

BI
LD

: 
RO

BE
RT

 H
UR

T/
NA

SA
/J

PL
-C

AL
TE

CH
; 

JA
NE

LL
A 

W
IL

LI
AM

S/
PE

NN
 S

TA
TE

 U
NI

VE
RS

IT
Y


