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Syrgas i rymden – det finns ännu mindre än du trodde!e asteroider.

Avlång asteroid får snurr av solen
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SUPERNOVAPRISTAGARE
den framgångsrike supernovajägaren 
i Åkersberga, gregor duszanowicz, 
som i höstas på kort tid upptäckte 
inte mindre än tre supernovor (han 
intervjuades i förra numret av Populär 
Astronomi), har tilldelats margareta 
Westlund-priset. detta skedde på 
stjärnträffen Värmland star Party som 
ägde rum i lysvik den 10 mars. Priset 
delas ut av svensk AmatörAstronomisk 
förening (sAAf). margareta Westlund 
var en hängiven medlem av sAAf som 

vid sin bortgång donerade medel att 
användas till ett pris att dela ut vid 
lämpliga tillfällen. gregor duszanowicz 
är den förste person som från svensk 
mark upptäckt en supernova. detta 
skedde den 22 september 2006. 
denna upptäckt följdes av ytterligare 
två supernovaupptäckter, den 28 
oktober och den 18 december 2006.

EN TYCHON FÅR OCKSÅ PRIS
Vid Astronomiska sällskapet tycho 
Brahes sjuttioårskalas den 21 april 

utdelades för fjärde gången det av 
sällskapet instiftade Knut lundmark-
priset. det blev denna gång den hän-
givne tycho Brahe-entusiasten (eller 
tychonen, som han själv skämtsamt 
brukar säga) Klas Hyltén-Cavallius som 
fick motta diplom och 5 000 kronor ur 
ordföranden Peter lindes hand. 

Pristagaren har starkt engagerat 
sig i tycho Brahe-minnenas rekon-
struktion på Ven, som han dock anser 
har gått i fel riktning under senare tid. 
Bland annat har han varit motståndare 

till den inhägnad som landskrona 
kommun försett Uraniborgsområdet 
med, vilket hindrar det fria strövandet 
och förfular landskapsbilden.

i sin vardagliga gärning är Klas 
Hyltén-Cavallius lärare vid gustaf 
Adolf-skolan i landskrona, där han 
med stor entusiasm bibringar grund-
skoleeleverna kunskaper i astronomi 
och andra naturvetenskapliga ämnen, 
särskilt inom ramen för skolans omfat-
tande exkursionsprogram inriktat på 
natur, kultur och historia.
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Att det är ont om syrgas i rymden förvånar väl ingen. Men 
astrokemister har länge trott att syremolekyler spelar en 

viktig roll när stjärnor föds ur interstellära gasmoln, och 
således borde de vara relativt lätta att upptäcka. Trots uppre
pade försök med markbaserade teleskop, ballonger och sa
telliter har man hittills inte kunnat hitta några spår av syre. 
Men nu har signaler från syret äntligen setts, om än i långt 
mindre mängder än astronomerna har kunnat förklara.

Det är det svenska rymdobservatoriet Odin som står för 
upptäckten. Ett internationellt forskarlag har i tidskriften 
Astronomy & Astrophysics publicerat resultaten av observa
tioner av interstellära moln nära ρ Ophiuchi (stjärnan Rho i 
stjärnbilden Ormbäraren, Ophiuchus), 500 ljusår från jorden. 
Över 300 000 spektra, tagna mellan 2002 och 2006, har lagts 
ihop. Signalen är tydlig, men så pass svag att man tror att det 

går hela 20 miljoner vätemolekyler på varje molekyl av syre.
Vi ställde några frågor till Bengt Larsson, som lett 

mycket av arbetet. Hur pass mycket bättre är dessa mät
ningar än tidigare försök?

– I princip tio gånger bättre. Senast var det satelliten 
SWAS, som sköts upp strax innan Odin och som gjorde en 
möjlig detektion. Redan första året Odin flög kunde vi visa 
att resultaten inte stämde.

Kommer Odin att kunna se tecken på syre i andra gasmoln?
– Området kring Rho Ophiuchi är vårt närmaste stjärn

bildningsområde. Vi har också letat i Orion, men där är 
temperaturen mycket högre, och där finns unga heta stjär
nor som bryter ner syret. Kring Rho Ophiuchi är det kallt.

Men ni kommer att få ut ett gränsvärde från Orion?
– Ja, det kommer vi att få.

runt stjärnan rho ophiuchi 
bildas stjärnor när interstel-
lära moln kollapsar. tidigare 
har man trott att syremole-
kyler spelade en viktig roll 
när det händer, men de nya 
observationerna med odin 
visar att det finns alltför lite 
molekylärt syre för att det 
ska gå. Den lilla bilden vi-
sar spektret där den svaga 
syresignalen träder fram. Ju 
högre stapel, desto starkare 
signal. 
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Fotot i sidhuvud och sidfot visar nyfödda stjärnor i lilla magellanska molnet. Foto: NAsA / EsA.

Kulor i orionnebulosan
I Orionnebulosan, den mest välkända stjärnfabriken, 

skjuts klumpar av gas ut ur nebulosan med överljuds
hastigheter. Nya bilder från Geminiteleskopet på Hawaii 
har gjorts med hjälp av en laserledstjärna. Man gör alltså 
en konstgjord stjärna genom att skicka upp en laserstråle 
i atmosfären och kan därmed korrigera för atmosfärens 
skiftningar. Gaskulorna i Orionnebulosan är kända sedan 
tidigare, men de har aldrig setts i sådan detalj. 

– Med den här precisionen kommer man kunna följa 
hur systemet utvecklas under de kommande åren, säger 
astronomen Michael Burton vid University of New South 
Wales. Små förändringar i strukturerna från år till år
väntas när kulorna fortsätter sin rörelse utåt.

Kulorna i orionnebulosan syns i infrarött ljus med Geminiteleskopet. 
Var och en är cirka 1 000 år gammal och lika stor som plutos bana 
runt solen. sannolikt slungades gasklumparna ut från en näralig-
gande ung och tung stjärna, men hur det skedde vet man inte. Webbplats: http://www.gemini.edu

När den lilla asteroiden 2000 PH5 far över natthimlen 
blinkar den snabbare än någon annan känd asteroid. 

Den är bara 114 meter i diameter, avlång och roterar ett 
helt varv på bara 12 minuter. Nya noggranna mätningar 
visar att asteroiden roterar allt snabbare och att den i en 
avlägsen framtid riskerar att gå sönder helt. 

De två forskarlag från Nordirland respektive USA som 
ligger bakom upptäckten tror att förklaringen ligger i hur 
solens strålning värmer upp en sida av asteroiden i taget. 
Det sker enligt den tills nu aldrig observerade Yarkovsky

O’KeefeRadzievskiiPaddack eller YORPeffekten, som 
man trott ligger bakom att det finns fler snabbroterande 
små asteroider än man skulle väntat. Den innebär att 
rörelsemängdsmoment förs bort från en utdragen kropp 
som följd av varierande utstrålning av kroppens värme.

Först i år har alltså effekten kunnat konstateras, också 
hos den större asteroiden 1862 Apollo.

Följ 2000 PH5:s framfart över himlen på nätet:  
http://star.pst.qub.ac.uk/~scl/VLT_PH5movie/2000ph5b.mov

medan deras amerikanska kolleger mätte upp 
2000 pH� med radar följde det nordirländska laget 
asteroidens blinkande framfart över natthimlen med 
hjälp av en rad olika teleskop. Denna bildserie togs 
på Calar Alto-observatoriet i spanien.

Det är rymdfrossa på ungdomscommunityn habbo.se,  
den svenska delen av en av världens största nätge

menskaper för 13–18åringar. Enligt de flesta av de 2 371 
ungdomar som deltagit i habbos rymdundersökning råder  
det inget tvivel om att det finns utomjordingar. 

På frågan Tror du det finns liv på andra planeter? 
svarade 1 689, 71,2 % , av de tillfrågade ungdomarna ”Ja, 
så klart det gör”. Svarsalternativet ”NEJ, absolut inte!” 
samlade 682 röster.

De flesta ungdomarnas tro är därmed 
densamma som också många astronomers 
– varför skulle det saknas liv därute, när alla 
ingredienser finns? Om det sedan även finns 
högre liv än på ungefär bakterienivå inom 
rimligt stora avstånd i Vintergatan är en 
annan sak; en långt gången utveckling kan 
tänkas kräva speciella omständigheter som 
kanske inte finns tillgängliga överallt.

Svenska ungdomar tror på utomjordingar


