
P
ilotprojektet galah undersöker den kemiska sam-
mansättningen för en miljon stjärnor – för att förstå 
hur Vintergatan utvecklades. Enligt den svenske 
astronomen Martin Asplund, en av projektets led-
are, kan det även bli möjligt att identifiera stjärnor 

med jordlika planeter runt sig.
Den europeiska rymdorganisationen ESA skickade i 

december förra året upp en satellit från den europeiska 
rymdbasen i Franska Guyana för att studera en miljard 
stjärnor. Projektet, som fått namnet Gaia, har som uppdrag 
att skapa en tredimensionell karta av Vintergatan med 
målet att kunna visa hur vår galax bildades och utveck-
lades. Men för att nå det målet behöver man även kunna 
bestämma stjärnornas kemiska sammansättning, ett arbete 

som det australienska pilotprojektet galah (Galactic Ar-
chaeology with Hermes) nyligen har inlett. Den framstå-
ende svenske astronomen Martin Asplund är en av ledarna 
bakom projektet, och han menar att galah är ett perfekt 
komplement till Gaia. 

– Gaia kommer att mäta stjärnornas exakta plats i Vin-
tergatan, inklusive väldigt noggranna avstånd och rörelser 
i galaxen. Men för att få en komplett bild av hur galaxen 
bildades och utvecklades måste man också kunna bestäm-
ma den relativa förekomsten av så många olika grundäm-
nen som möjligt, eftersom de alla bildades på olika sätt och 
på olika tidsskalor i universums historia, och det är vad vi 
gör, säger Martin.

Martin fick uppdraget som en av projektets ledare för 
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Vintergatans stjärnor kartläggs av rymdteleskopet Gaia – men också på marken är det full aktivitet. I Australien driver  

den svenske astronomen Martin Asplund ett nytt projekt som till och med ska kunna hitta okända planeter.

Stjärnornas nya hemligheter
av Anna Sternfeldt
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Vintergatans stjärnor snurrar ovan teleskopet AAT i Australien. Nu ska projektet GALAH avslöja deras hemligheter.



att hans forskningskompetens är just kemisk bestämning 
av stjärnor. År 2011 tilldelades han ett Australian Laureate 
Fellowship, vilket är den finaste utmärkelsen i Australien 
och med vilket följer ett stort forskningsanslag. Martins 
kompetens är så klart eftertraktad även på hemmaplan, 
och samtidigt som jobbet i Australien dök upp blev han 
erbjuden den anrika Celsiusprofessuren i Uppsala. 

– Det var ett extremt svårt beslut att tacka nej, men det 
var min frus tur att bestämma, och då hennes familj bor i 
Australien var det så det blev. Men jag utesluter inte att jag 
återvänder till Sverige i framtiden. Uppsala är fortfarande 
hemma för mig.

galah-projektet använder sig av en ny spektrometer, 
Hermes, som är mycket bättre än andra instrument, 
framförallt för att man kan observera 400 stjärnor 
samtidigt över ett rätt stort område på himlen (två 
grader, i jämförelse med fullmånen som är en halv grad 
i diameter). Tidigare instrument har kunnat observe-
ra högst 100 stjärnor samtidigt och då med en lägre 
spektral upplösning (hur många våglängder stjärnljuset 
kan brytas upp i) och kortare våglängdsregioner. Detta 
är viktigt eftersom man använder absorptionslinjer från 
olika grundämnen som är spridda över hela det visuella 
våglängdsområdet. 

Hermesinstrumentet sitter på Anglo-Australian Tele-
scope (AAT), som drivs av Australiens astronomiska 
observatorium och som tillsammans med monteringarna 
väger hela 260 ton. Instrumentet finansieras helt och hållet 
av Australien, men kommer att finnas tillgängligt för fors-
kare över hela världen som kan söka observationstid, fast 
enligt Martin är konkurrensen knivskarp.

– Högst en av fem ansökningar godkänns och då 
allmänt för fem nätter. galah har redan fått 100 nätter 
godkända och i september kommer vi att ansöka om ytter-
ligare 500. 

galah undersöker ”fossila” rester från Vintergatans 
tidiga dagar. Genom att identifiera stjärnor med gemensamt 
ursprung via deras kemiska sammansättning – galaktisk arkeo-
logi – kommer man att kunna förstå Vintergatans evolution. 

– Att bestämma de kemiska halterna av grundämnena 
är huvudmålet med galah och det absolut viktigaste för 
oss. Den kemiska märkningen (tagging) av en stjärna kan 
ses som stjärnans egen DNA. Det talar om för oss var och 
när en stjärna uppstod. I jämförelse har de största liknande 
projekten tidigare bara kunna göra detta för 1 000 stjärnor 
med liknande precision. Vi kommer att göra det för en 
miljon stjärnor, säger Martin.

Huvudsakligen kommer man att rikta in sig på stjär-
norna som befinner sig i Vintergatans skiva. Det är där 
som de flesta stjärnorna befinner sig, inklusive solen, och 
det är den viktigaste delen i vår galax, eftersom den har 
mest massa. Att förstå hur galaxer bildas och utvecklas är 
enligt Martin ett av de hetaste forskningsområdena inom 
astronomin idag. 

– Och där har förstås Vintergatan en särställning efter-
som det är vår egen galax och vi kan studera den oerhört 
mer detaljerat än någon annan galax. Sedan början av året 
har vi redan lyckats observera nästan 100 000 stjärnor. Det 
är minst 10 gånger fler än vad som sammanlagt har obser- ANNA STERNFELDT är frilansjournalist.
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verats av astronomer världen över genom alla tider! 
Martin och hans arbetsteam hoppas också på att kunna 

identifiera de stjärnor som är mest troliga att ha planeter 
runt sig, speciellt jordlika planeter. Något som man nyligen 
har insett är möjligt. 

– Det vi har upptäckt är att solen skiljer sig lite i sin ke-
miska sammansättning från andra stjärnor som borde vara 
i stort identiska med solen. Den enklaste tolkningen är att 
det beror på att vissa grundämnen preferentiellt har hamnat 
i stoftpartiklar som sedan växt till riktiga planeter, framför-
allt de jordlika planeterna i solsystemet, Merkurius, Venus, 
jorden, Mars plus asteroiderna, medan solen bildades. 

Med andra ord, vissa grundämnen hamnade mer i 
planeterna än i solen. 

– Om vi kan se planetbildningsfingeravtryck i stjär-
nans kemiska sammansättning kan vi sluta oss till 
att stjärnan förmodligen bildade ungefär lika många 
jordliknande planeter totalt sett som solen, i massa, 
inte nödvändigtvis i antal planeter. Det är fortfarande 
för tidigt att säga om vår idé håller, men det är mycket 
spännande eftersom det skulle öppna ett helt nytt sätt att, 
indirekt, hitta planeter. Dessutom mycket billigare än de 
andra tidskrävande och resurskrävande metoderna som 
används idag, säger Martin.  

Utrustningen: Hermes får stjärnljus via fiberkablar.

Teamet: Martin Asplund sitter tvåa från höger.
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