
av björn stenholm

Charles Messier (1730–1817) var en fransk astronom som ivrigt 
sökte efter nya kometer på himlen. För att undvika att blanda 
ihop kometer med andra himlakroppar ställde han upp en lista 
på hundratalet objekt, numera känd som Messierkatalogen. 
Denna katalog har sedermera blivit en källa till de allra vackraste 
himlakroppar som kan ses med mindre teleskop: stjärnhopar, 
nebulosor och galaxer.

M 57, den välkända 
ringnebulosan i lyran

denna fantastiska bild är sammansatt av visuella data från 
Hubbleteleskopet 2011 och infraröddata från det markbaserade 
Large binocular telescope i arizona, uSa. bilden avslöjar ny-
upptäckta yttre gasringar kring vad vi kan kalla den ursprung-
liga ringnebulosan. olika färger motsvarar olika grundämnen; 
rött är väte, grönt är syre och blått är helium.

d
et var nära att Charles Messier 
skulle få ståta som upptäckare 
av detta mycket välkända 
objekt i stjärnbilden Lyran. 
Men det blev istället en annan 

fransk astronom som slog Messier 
med ett par veckor, nämligen Antoine 
Darquier de Pellepoix. Om M 57 kan 
man läsa i Messiers observationsjour-
nal den 31 januari 1779: En ljusfläck 
mellan γ och β i Lyran, upptäckt när 
1779 års komet observerades och som 
passerade mycket nära denna ljusfläck 
som är rund och verkar bestå av myck-
et små stjärnor: med de bästa teleskop 
är det inte möjligt att urskilja dem … 
Herr Darquier, i Toulouse, upptäckte 
denna nebulosa när han observerade 
samma komet och han rapporterar: 
”Nebulosa mellan γ och β i Lyran; den 
är mycket svag men perfekt avgränsad; 
den är stor som Jupiter och liknar en 
planet som bleknar bort”.

Det är detta citat från Darquier 
som gjort att M 57 och liknande 
nebulosor fått beteckningen plane-
tariska nebulosor. Detta har gjort 
att många tror att de har något med 
planeter att göra, men så är inte fallet 
annat än att upptäckaren tyckte att 
den svaga ringen liknade en planet. 
Men vi har alltså allt sedan dess 
tvingats dras med denna missvisande 
beteckning. En annan lustig sak i 
Messiers anteckning är att han påstår 
att ljusfläcken tycks bestå av stjärnor, 
trots att han inte kan urskilja en enda. 
Detta till skillnad från klothoparna 
(som verkligen består av stjärnor), 
t.ex. M 56 i förra numret av PopAst, 
om vilka han alltid påpekade att de 
inte bestod av stjärnor!

Det finns naturligtvis gott om histo-
riska beskrivningar av Ringnebulosan, 
men vi får hoppa över dem denna gång, 
för att istället tala om vad planeta-
riska nebulosor egentligen är. Sådana 
tämligen symmetriska skal eller ringar 
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av gas är material som kastats ut från en 
enskild stjärna. I Ringnebulosans fall är 
det den stjärna som ses närmast ringens 
centrum och den stjärnan kallas då 
centralstjärna. En planetarisk nebulosa 
uppstår i ett sent stadium för sådana 
stjärnor som har en massa liknande 
solen. När en sådan stjärna åldras, efter 
10 miljarder år eller så, växer den och 
blir en röd jättestjärna. Sådana stjär-
nor kan bli pulserande, dvs. öka och 
minska i storlek med viss regelbunden-
het, och vid sådana pulsationer kan ett 
skal av gas kastas ut och detta kan ske 
flera gånger. På så sätt kan nebulosan 
bestå av flera expanderande ringar av 
varierande storlek och intensitet. Detta 
framgår av bilden. Efter att ytterskalen 
av jättestjärnan seglat iväg med några 
tiotal km/s drar stjärnresten ihop sig 
och blir en vit dvärg med hög tempe-
ratur. Denna lilla kropp exciterar med 
sitt ultravioletta ljus gasmolnen som 
bringas att lysa i olika färger.

Man kan säga att Ringnebulosan 
har blivit prototypen för planetariska 
nebulosor. Länge trodde man att 
Ringnebulosan utgjordes av ett sfäriskt 
gasskal, men nyare forskning har visat 
att det verkligen rör sig om en ring, 
en s.k. torus, som vi alltså betraktar 
rakt uppifrån. Ringnebulosan anses 
ligga kring 2 000 ljusår bort och dess 
utsträckning är 1,4 × 1 bågminuter, 
vilket motsvarar ungefär ett ljusår. 
Expansionshastigheten ligger kring 25 
km/s och expansionen anses ha pågått 
i ca 7 000 år. Man känner nu flera tu-
sen planetariska nebulosor i Vinterga-
tan och även en del i andra galaxer.

Lyran är en sommarstjärnbild. 
Ringnebulosan, som även har beteck-
ningen NGC 6720, kan ses med en 
kraftig fältkikare, men bättre i teleskop 
med större ljussamlande förmåga. 
Dess position är 18 h 53,6 min i rek-
tascension och +33° 2’ i deklination. 
Den samlade magnituden är 8,8. 
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