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Galaxernas lysande
danstrupper
Stjärnhopar – stjärnor som föds ihop och hänger samman – är inte bara strålande vackra. De har mycket att berätta om hur
vår Vintergata och andra galaxer har kommit till. Angela Adamo guidar på en stjärnspäckad resa i tid och rum.

N

Jämförelsen är antagligen orättvis. Även markbaserade
observationer med stora teleskop är känsliga för många
detaljer hos himmelsobjekt. Ändå ger den en uppfattning
om hur noggranna observationerna måste vara för vi ska
kunna observera stjärnhopar i andra galaxer än vår.
Hänger ihop hela livet
Vad är då stjärnhopar? De är system som utgörs av väldiga
mängder stjärnor, som alla hålls på plats genom gravitationell inverkan inom en rymd som är fem–sex gånger större
än den mellan oss och den närmaste stjärnan, alfa Centauri. För att ge en uppfattning av typiska stjärntätheter som
vi hittar i stjärnhopar kan vi jämföra med stjärntätheten i
solens omgivning, i snitt bara 0,004 stjärnor per kubikljusår, medan den i stjärnhopar i genomsnitt är nära trehundra
stjärnor per kubikljusår.
För en vanlig hop innebär det tusentals eller tiotusentals
stjärnor som alla fötts tillsammans och som dansar runt
varandra i evighet.
Att stjärnhopars chanser att överleva är stora vet vi,
eftersom vi observerar urgamla hopar runt om vår egen
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är jag berättar för folk om mitt jobb som astronom
kan jag se deras ögon blixtra av nyfikenhet och lite
romantik. Vem har väl ännu inte sett ett vackert
astronomiskt foto taget av rymdteleskopet Hubble?
Men jag önskar att också du kunde uppleva
vad jag ser när jag tittar på en färgrik bild på en vacker
spiralgalax. Då skulle du se stjärnor, gas och stoft röra sig
hit och dit, ut ur och in mot galaxen, allt enligt fysikens
grundläggande lagar. Jag brukar säga att det här med att
vara astronom, det är mer än ett jobb, det är ett permanent
förhållningssätt – som att alltid ha på sig ett annorlunda
slags glasögon.
Jag känner mig privilegierad, eftersom jag hade turen att börja min bana under rymdfärdernas tid. Utan
teleskop som Hubble i bana runt vår egen planet skulle jag
inte finnas här i dag för att berätta om vad jag gör. Mitt
forskningsfält föddes med Hubble. Det är bara med hög
känslighet och hög bildupplösning som vi kan upptäcka
galaxernas minsta beståndsdelar. För att få en uppfattning
om skillnaden mellan att observera från marken och från
rymden kan du jämföra den berömda stjärnenatten som
Vincent van Gogh målade med en bild tagen av Hubbleteleskopet riktat mot ett parti av vad som troddes vara tom
mörk himmel (nedan).

Himlen över franska Saint-Rémy i Vincent Van Goghs målning
Stjärnenatt från 1889.
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Avlägsna galaxer i Hubbleteleskopets Ultra Deep Field.

Stjärnhopen Westerlund 2, cirka 20 000 ljusår bort, är en av de största i vår galax. Likt andra sådana identifierades den först av uppsalaastronomen Bengt Westerlund.
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formiga stjärnhopar, eller kort klothopar. Klothopar har
överlevt många miljarder år för att berätta för oss något
om den plats där de skapades och stjärnornas utveckling.
Tyvärr är det extremt svårt att reda ut all den information
som klothoparna rymmer, eftersom dessa system fortsätter att leva och samverka med sin värdgalax, medan deras
stjärnbestånd åldras och sakta fördunstar.
Å andra sidan bildas fortfarande unga stjärnhopar i vår
galax, Vintergatan, och andra närbelägna galaxer. Vi vet
inte om unga stjärnhopar kommer att överleva och bli till
klothopar. De två slagen delar egenskaper som att deras
stjärnor hålls samman av gravitationen, de har likartade
storlekar och stjärntätheter. Men det finns också påtagli-

Klothopen Messier 3 var bland de första som observerades
med teleskop. William Herschel kunde lösa upp den i stjärnor.

ga olikheter. Så når till exempel sällan unga stjärnhopar
totalmassor över hundra tusen solmassor, medan många
klothopar har massor som så stora eller ännu större, trots
den massförlust de undergår till följd av sin utveckling.
De stora hoparnas gåta
Hos stjärnor i unga hopar är spridningen i ålder mycket
liten. Det betyder att alla stjärnor i dem har nästan samma ålder och samma kemiska sammansättning. Därför
säger man att de är objekt inom samma stjärnpopulation.
Däremot pågår en livlig debatt bland forskare om hur vi
ska förstå de egenartade kemiska mönster som man hittar
i stjärnorna i varje klothop. Är denna komplexa kemi
resultatet av utdragen eller periodisk stjärnbildning inne
i en hop? Gåtan blir ännu mer komplex då hittills ingen
ung stjärnhop visar tecken på en andra omgång stjärnbildning! Så, grundfrågan är ännu obesvarad: är unga
stjärnhopar analoga med klothopar? Det spännande är
förstås att vi inte vet.
I Vintergatan och i galaxer inom några tiotals miljoner
ljusår kan vi med rymdteleskopet Hubble lösa upp unga
stjärnhopar i deras stjärnbeståndsdelar. I Vintergatan har de
tyngsta unga stjärnhoparna massor på några tiotal tusen solmassor och ligger mycket nära Vintergatans centrum (omkring 26 000 ljusår från oss) eller i områdena vid ändarna av
staven genom vårt spiralsystem. Westerlund 2 (bild ovan) är
ett exempel på en sådan stor stjärnhop i Vintergatan.
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Den närmaste unga stjärnhopen med en massa jämförbar
med den hos en klothop ligger inte i vår galax, utan i vår närmaste granngalax, det Stora magellanska molnet, och kallas
R136 (bilden nedtill och på omslaget). Denna spektakulära
unga stjärnhop är det ställe där de tyngsta stjärnorna har
observerats. De invecklade pelarna av stoft, kall och varm
gas runt R136 bildar det välkända 30 Doradus-området, som
dominerar ljuset från galaxen i åtskilliga våglängder.
Berättar om galaxers historia
Utanför den lokala gruppen av galaxer, där Vintergatan
och Andromedagalaxen ingår, är unga stjärnhopar oupplösliga även för Hubble. Det innebär att vi inte kan urskilja
enstaka stjärnor i dem eller de pelare av materia som blandas med stjärnorna i deras inre delar. Istället använder vi
all den kunskap vi får av att undersöka upplösta hopar för
att skapa ett nätverk av datormodeller. När vi jämför ljuset
från oupplösta hopar med modellerna kan vi med skaplig
noggrannhet bestämma åldrar och massor hos stjärnpopulationen i en hop, och om ljuset försvagats genom stoft hur
stor hopen är. När vi använder Hubble för att se på andra
galaxer kan vi därför härleda de fysiska egenskaperna hos
hela populationen av unga hopar som vi hittar i galaxen.

Stjärnhopen R 136 i granngalaxen Stora magellanska molnet.
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Unga stjärnhopar visar var stjärnbildning ägt rum. Trots
att de bildas tvärs över spiralarmar och i olika områden av
sin värdgalax är uppsättningen av hopar med olika massa
ungefär detsamma oavsett vilken galax man tittar på.
Hoparna blir fler varje gång som galaxens stjärnbildningstakt ökar. Därför kan deras åldersfördelning säga oss något om
viktiga händelser i galaxens historia, som när galaxen krockat
med andra galaxer eller samlat på sig stora mängder gas.
Det finns viktiga egenskaper hos galaxernas unga stjärnhopar som ännu inte är förstådda. Om vi antar att närbelägna spiralgalaxer har bildat stjärnor och hopar i samma
takt under de senaste årmiljarderna borde vi se åtminstone
några få hopar med massor liknande klothopars. Men oftast
ser vi inte sådana tunga hopar när vi letar efter dem.
Vad betyder det? Befinner vi oss i en tid då stjärnbildning
är ovanligt ineffektiv? Kanske har bristen på tunga hopar i
stället något djupare att berätta om hur dessa system formas.
En del av de senare arbeten som jag publicerat, tillsammans
med andra rön som andra forskare kommit fram till, tyder
på att anledningen till att vi inte ser så många tunga hopar
hänger samman med hur många hopar som finns med olika
massor (massfunktionen), vilket verkar vara mer komplicerat än man skulle ha väntat sig. Riktigt tunga hopar är mer
sällsynta än vi hade väntat oss. Kanske har inte galaxerna i
vår närhet längre förmågan att bilda nya, stora klothopar?
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Antennerna: en krock mellan två galaxer har skapat otaliga unga stjärnhopar, bara några miljoner år gamla (vita ringar markerar några av dem).
En del av de unga hoparna är tunga och stora (röda ringar), precis som R 136 i Stora magellanska molnet. Kan du hitta fler?
På några ställen kanske det ändå går. Massan hos de
tyngsta hopar som kan bildas bestäms av förhållandena hos
gasen i galaxen. Det finns närbelägna galaxer där gasen kan
nå tätheter och tryck liknande dem hos de mycket avlägsna galaxer där klothopar bildades. Ett välkänt exempel är
Antennsystemet (bild ovan). Denna spektakulära krock
mellan två spiraler pressar ihop gasen och bildar hundratals
blivande klothopar.
Effektiv tillverkning – eller inte
Tillsammans med kollegor har jag försökt mäta vilken andel av stjärnorna som bildas i en galax som föds i hopar. Vi
ser tydligt att mängden stjärnor som bildas i hopar ökar ju
fortare stjärnorna bildas i galaxen. Nästa steg är att ta reda
på vilka andra fysiska parametrar som bestämmer hur och
när stjärnhopar bildas. Här ger Hubbleteleskopets förmåga
att se ultraviolett ljus spännande möjligheter. Med vårt
projekt LEGUS (Legacy ExtraGalactic UV Survey) undersöker vi unga stjärnor i 50 galaxer på minst 13 miljoner
ljusårs avstånd. Nyligen fick jag också tid på Hubbleteleskopet för att samla bilddata från närliggande galaxer som
krockar eller krockat med varandra. Jag vill inte lämna

något slag av galaktisk miljö oundersökt! Med ett stort och
brett urval av galaxer ökar vi chanserna att kunna förstå
hur stjärnor – och stjärnhopar – egentligen bildas.
Nya hjälpmedel som ALMA och kommande observatorier som det extremt stora teleskopet, ELT, och rymdteleskopet James Webb kommer att göra det möjligt för oss att
se längre ut, djupare och inom ett större våglängdsområde.
Då kan vi ta oss an än svårare frågor. Hur lång tid tar det
för stjärnhopar att gräva ur den kokong av gas och stoft
som de bildas från? Finns det verkligen medelstora svarta
hål i mitten av unga stjärnhopar och klothopar? När har
hoparnas stjärnor samma ålder och när har de inte det? Vi
kommer att kunna se igenom de slöjor av stoft som omger
de ivrigaste stjärnfabrikerna till galaxer i vår del av universum och kanske hitta ställen där klothopar bildas.
Jag får ofta frågan: hur kommer nästa generation observatorier att förändra vår förståelse av universum? De forskare som fick samma fråga när Hubbleteleskopet sändes
upp för snart 30 år sedan kom inte ens nära att föreställa
sig den revolution som Hubble förde med sig för vårt samhälle och mänsklig kunskap. Så jag har inga förutsägelser
att komma med – låta oss bara häpna än en gång! 
ANGELA ADAMO är astronom vid Stockholms universitet.
NR 2 2017 POPULÄR ASTRONOMI 23

