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AKTUELL FORSKNING
Våra förfäder såg
en annorlunda natthimmel

Vintergatans mitt
strålade i en
miljon år
Ett supertungt svart hål i vår hemgalax orsakade ett häftigt utbrott i mänsklighetens gryning för cirka 3,5 miljoner år
sedan. Nu har det upptäckts att två typer av rester från explosionen fortfarande omger Vintergatan.
text: Markus Hotakainen
översättning: Heidi Granqvist
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De upprättgående sydaporna såg en fantastiskt
strålande mitt i Vintergatan. Det starka ljuset
var följden av ett utbrott i det svarta hålet.
En konstnärs framställning.

ör 3,5 miljoner år sedan syntes något på himlen,
som skulle ha fått dagens astronomientusiaster
att bli alldeles till sig.
Våra förfäder sydaporna (Australophitecus)
som traskade på savannerna bevittnade denna
förändring.
Ett vitt band av ljus sträckte sig över himlen: det för
oss välbekanta Vintergatans bälte. Mitt i hade det dykt
upp ett himmelskt sken, som i sin styrka kanske till och
med överträffade galaxens stjärnmyller.
Den synen beräknas ha funnits kvar på natthimlen i
kanske en miljon år. Skenet var det avlägsna ekot av en
enorm explosion. Den orsakades av att det supertunga
svarta hålet som gömmer sig i centrum av vår hemgalax hade varit glupskare än vanligt.
– Det svarta hålets inverkan har alltså en väldigt stor
räckvidd, framhåller Andrew Fox vid Telescope Science-institutet i USA.
Skenet som syntes på himlen lyste enligt Fox förmodligen klart på båda sidor om Vintergatsbandet.

– Explosionen fick vår hemgalax närmaste omgivning att stråla som en julgran, beskriver han.
Forskargruppen som Fox leder har nu samlat in nya,
mer hållbara bevis på det urtida utbrottet. Centrala
element i deras forskning var observationer av andra
aktiva galaxer och intergalaktisk gas. Rymdteleskopet
Hubbles superexakta funktionsförmåga i det ultravioletta spektrumet spelade en nyckelroll.
Sällsynt stor måltid för svarta hålet
Det antas att det finns ett supertungt svart hål i mer eller
mindre alla galaxers mitt. I Vintergatans fall är det namnet
en aning högtravande, för det centrala hålet i vår galax har
en massa som endast motsvarar fyra miljoner solar.
Till exempel det svarta hålet mitt i Andromedagalaxen är tiotals gånger tyngre. Hålet i centrum av den stora
galaxen M 87 har en massa som är över tusen gånger
större än vårt svarta hål.

”Svarta hål har en väldigt vidsträckt inverkan.”
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I Vintergatans centrum gömmer
sig ett supertungt svart hål, kring
vilket det skedde ett starkt utbrott
för 3,5 miljoner år sedan.
Främre armen

Utbrottet skapade gasformationerna Fermibubblorna
som fortsätter att utvidgas.

Vintergatan			

VINTERGATSPLANET

Stora magellanska molnet
Lilla magellanska molnet
Magellanska strömmen

Strålningen som frigjordes vid utbrottet träffade Magellanska strömmen och fick den att lysa i en miljon år.
tigheten uppgår till miljoner kilometer
i timmen.
De färska observationerna avslöjade
att dimensionerna på utbrottet som
skapade bubblorna var ännu större än
vad man tidigare trott. Explosionen
visade sig ha orsakat förändringar i
Vintergatans omgivning inom en radie
på upp till hundratusentals ljusår.

Den stora men glesa Magellanska
strömmen går över nästan hela södra
stjärnhimlen. Den är ett väldigt gasmoln som ligger över 200 000 ljusår
från Vintergatan. Sin materia har
strömmen fått från Vintergatans satellitgalaxer, Stora och Lilla magellanska molnet. Gasströmmen från dem
sträcker sig ända till vår hemgalax.
Tidigare betraktades Fermibubblorna och Magellanska strömmen som separata formationer. Nu har det klarlagts
att de förenas av utbrottet i Vintergatans
centrum och dess efterdyningar.
Enligt Andrew Fox slungades strålningen som frigjordes vid utbrottet
rakt in i Magellanska strömmen som
råkade vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Strålningen var så stark att den
fick Magellanska strömmen att lysa
klart och under mycket lång tid.
Fox grupp forskade i Magellanska
strömmen och egenskaper i gasen som

den bildar. För detta ändamål undersökte de strålningen från kvasarer som
ligger långt bakom strömmen med
rymdteleskopet Hubble.
Närmare bestämt valde de 31 kvasarer som forskningsobjekt. Vissa av dem
ligger bakom den egentliga strömmen
och vissa bakom den så kallade främre
armen, det vill säga den flikigare
formationen som pekar i Magellanska
molnens rörelseriktning.
– När ljuset från kvasaren går
igenom gasmolnet suger dess atomer i
sig vissa våglängder av strålningen. Det
visar vilka atomerna är och om det har
skett förändringar i dem, förklarar Elaine Frazer från gruppen som studerat
Magellanska strömmen.
Enligt observationerna har det skett
förändringar, men bara i Magellanska
strömmen, inte i den främre armen.
Vätgasen har joniserats, vilket kräver
energi. Frågan lyder alltså: varifrån kommer energin? Det finns flera möjliga svar,
men endast ett som duger åt forskarna.
– Det är bara Seyferts flare som
kan förklara observationerna, intygar
Andrew Fox.
Strålningen från utbrottet i Vintergatans centrum riktades rakt uppåt
och nedåt från det galaktiska planet.
Den främre armen låg således inte i
strålningens väg.
Fermibubblorna ligger på båda sidor om det galaktiska planet. Utbrottet
måste alltså ha sänt ut strålning inte

Bild av Vintergatan sedd från sidan, sammanställd av rymdteleskopet Fermis observationer.
De stora bubblorna som lyser i gammaspektrum syns tydligt ovanför och under det galaktiska planet.
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Kvasarernas avslöjande ljus
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VINTERGATANS CENTRUM
FERMIBUBBLORNA

Väldiga gasbubblor
Det galaktiska tumultet som inträffade i
början av den mänskliga evolutionen har
satt tydliga spår i Vintergatans struktur.
Redan för tio sedan upptäcktes två
enorma gasbubblor som sträcker sig
cirka 30 000 ljusår ovanför och under
Vintergatsplanet. Bubblorna avslöjades av rymdteleskopet Fermi som
observerar gammastrålning.
Dessa formationer kallas följaktligen fermibubblor och utvidgas snabbt.
De har en massa som motsvarar
miljontals solar.
Det har nyligen gjorts observationer
av bubblorna i det synliga spektrumet.
WHAM-teleskopet, som först var på
Kitt Peak i Arizona och numera på
Cerro Tololo-observatoriet i Chile,
kartlägger strålningen från rymdens
vätgas. Med hjälp av WHAM har man
lyckats fastställa gasens densitet, tryck
och hastighet i Fermibubblorna. Has-

Fermibubblorna
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Arv från ett urtida utbrott
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Lyckligtvis är det svarta hålet som
lurar mitt i Vintergatan inte bara litet,
utan numera även mycket lugnt. I sin
ungdom, i den så kallade kvasarfasen,
hade även det mycket att sluka i sig.
Då slungade hålet omkring sig stark
strålning och materia som rusade
fram i svindlande fart.
När det blev ont om gas, stoft
och stjärnor som förirrade sig för
nära tystnade det svarta hålet. Men
dess kraft försvann inte. Hålet har
även senare aktiverats då och då, när
gasmoln har svävat in i den kosmiska malströmmen som gravitationen
bildar.
Med glesa intervall får det svarta
hålet i vår galax njuta av en osedvanligt riklig måltid. Senast inträffade
det för cirka 3,5 miljoner år sedan.
– Utbrottet kallas Seyferts flare
och uppstår när ett stort gasmoln
slungas in i insamlingsskivan som
omger det svarta hålet. Temperaturen
i gasen som störtar mot hålet stiger
till hisnande grader och då frigörs en
ofantlig mängd energi, beskriver Fox.
Namnet på utbrottet syftar på de
aktiva Seyfertgalaxerna, som Carl
Seyfert identifierade redan på det
tidiga 1940-talet. Då visste man
ännu inte vad det var som gömde sig
bakom deras aktivitet.
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– Det gick att utforska Fermibubblorna och
deras samband med Magellanska strömmen
på ett helt nytt sätt, beskriver Andrew Fox
arbetet i sin forskningsgrupp.
– Utan Hubbleteleskopet hade vi inte
uppnått detta resultat, säger Elaine Frazer.
bara till den södra himmelshalvan,
utan även till den halva som ligger norr
om Vintergatan.
– Men där finns inget gasmoln som
skulle ha fångat upp strålningen. Det
är ren och skär tur att Magellanska
strömmen finns på en sådan plats i den
södra halvan att strålningen träffade
rakt på den, förklarar Fox.
Svarta hål har vidsträckt inverkan
Det har varit känt länge att massan hos
ett svart hål står i proportion till storleken på galaxens centrala utbuktning.
Färska resultat visar att det svarta hålet
i galaxers centrum står i kontakt även
med den intergalaktiska rymden – till

och med när hålet är så anspråkslöst
som hos Vintergatan.
– Observationen visar att det supertunga svarta hålets inverkan på Vintergatans struktur inte enbart sträcker sig
så långt som till Fermibubblorna, det
vill säga till 30 000 ljusårs avstånd, utan
åtminstone till Magellanska strömmen,
alltså till 150 000–300 000 ljusår, säger
Andrew Fox om det förbluffande fyndet.
– Det var spännande att hitta ytterligare bevis på utbrottet som skett i Vintergatans centrum, säger Elaine Frazer.
– Fermibubblorna sa redan mycket
om det, men nu fick vi veta att den
jättelika explosionen satte spår i ett
mycket större område.
Varken första eller sista explosionen
Det finns inte längre lika mycket gas
i kärnan av vår galax som under de
miljarder år som gått tidigare, så det
supertunga svarta hålet har inte särskilt
mycket i matväg. Ändå livas Vintergatan då och då upp.
– Utbrottet visar att det ibland faller
stora gasmoln in i Vintergatans supermassiva svarta hål. För det mesta tuggar
det i sig små moln, men med några miljoner års mellanrum slukar det en större
anhopning på en gång, säger Fox.

Godbiten som formade Fermibubblorna var ett gasmoln som kanske hade
en massa på hundratusen solar.
– Såvitt vi förstår galaxernas kärnor
är sådana utbrott återkommande. De
har alltså inträffat tidigare och kommer
att inträffa i framtiden. Det är dock
svårt att hitta spår efter Vintergatans
tidigare utbrott. Seyferts flare som
gav upphov till Fermibubblorna är
förmodligen det senaste betydande
utbrottet, säger Fox.
Då uppstår frågan hur en motsvarande explosion skulle påverka oss
som bor i Vintergatans disk, om den
inträffade nu.
– Jorden skulle inte vara i fara,
för vi skyddas av gasen och stoftet i
Vintergatsplanet. Det dämpar effektivt
strålning som kommer från centrum,
intygar Fox och tillägger:
– Däremot skulle planeter ovanför
och under Vintergatsplanet, i synnerhet sådana vid dess centrum, råka i
trubbel. Den ultravioletta strålningen
skulle förstöra ozonet i atmosfären
och den starka strålningen komma åt
att bränna deras yta.
MARKUS HOTAKAINEN är vetenskapsjournalist och författare till många böcker. Artikeln har översatts som en del
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”Såvitt vi förstår galaxernas kärnor är utbrotten återkommande.”
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