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En svensk forskare har deltagit i ett observationsprogram om super-
novor, de väldiga men sällsynta stjärnexplosioner som äger rum i slut-
fasen av vissa stjärnors utveckling. En märklig egenskap hos en del av 
dem gör att vi kan bestämma avståndet till mycket avlägsna galaxer. 
Detta har lett fram till att vi nu anar att universum inte bara utvidgar 
sig, utan utvidgningstakten tycks dessutom ständigt öka.

av Tomas Dahlén

Djupa fält – några exempel
Det första riktigt djupa fält som observerades med 
Hubbleteleskopet var Hubble Deep Field (HDF). 
Under några dagar 1995 lät astronomerna från  
STScI, under ledning av dåvarande chefen Bob 
Williams, rikta HST mot ett fält på himlen i när-
heten av Karlavagnen där man sedan tidigare hade 
noterat att det fanns mycket få ljusstarka objekt. 
Resultatet av observationen var förbluffande. I det 
lilla fält man observerade på bara ca 5 kvadratbåg-
minuter (att jämföras med fullmånens storlek om 
nästan 800 kvadratbågminuter) upptäckte man en 
myriad av galaxer av alla möjliga former, storlekar 
och färger. Eftersom man kunde påvisa objekt 
som var mycket ljussvagare än vad som tidigare 
varit möjligt, så nådde man även längre ut i univer-
sum. En av de mest uppenbara skillnaderna mellan 
dagens universum och gårdagens är att de regel-
bundna strukturer som karakteriserar merparten 
av dagens närbelägna galaxer var mycket ovanli-
gare förr. Istället domineras det avlägsna univer-
sum av oregelbundna galaxer, många med tydliga 
tecken på att de varit inblandade i kollisioner eller 
är resultatet av kollisioner. Galaxernas färger avslö-
jade också att stjärnbildningsstakten i universum 
var mycket högre förr. Ett nytt fönster till det mest 
avlägsna universum hade uppenbarligen öppnats.

De några tusen galaxer som påvisades i HDF

har på ett eller annat sätt studerats, vänts och vri-
dits på i stort sett vid varje astronomiinstitution 
jorden runt. Över tvåtusen vetenskapliga artiklar 
nämner HDF. Det är förstås naturligt att succén 
med HDF har fått flera uppföljningar. År 2002 
efterträddes HDF av UDF (Ultra  Deep Field) som 
det djupaste fältet någonsin, också detta observerat 
med Hubbleteleskopet, men nu med en förbättrad 
kamera som möjliggjorde att ett större fält kunde 
observeras. Bland ytterligare undersökningar med 
Hubbleteleskopet märks projekten COSMOS 
och GEMS. Dessa är inte lika djupa som de tidi-
gare, men täcker istället betydligt större områden. 
Exempelvis täcker COSMOS-fältet två kvadrat-
grader och är därmed mer än tusen gånger större 
än det ursprungliga HDF. Tanken med dessa 
projekt är att utnyttja de stora fälten för att bland 
annat studera hur galaxers egenskaper hänger ihop 
med sin storskaliga omgivning. Sedan har vi då 
också GOODS.

GOODS – en projektbeskrivning
GOODS innehåller varken det djupaste fältet eller 
det till ytan största, men har en kombination av 
djup och storlek som är unik. Dessutom, och det 
är projektets styrka, sträcker sig observationerna 
över ett mycket brett våglängdsområde, där obser-
vationer i synligt ljus kompletteras med observa-

tioner i röntgen, ultraviolett och infrarött. För-
utom data tagna med rymdteleskopen ingår även 
observationer från en rad markbaserade teleskop i 
GOODS, bland annat från Very Large Telescope 
(VLT) i Chile. Genom att kombinera informa-
tionen från ett så brett våglängdsspektrum som 
möjligt hoppas man att kunna lära sig mer om hur 
universums galaxer har utvecklats och vad deras 
ursprung är (och därmed förklaras varför ’origins’ 
(ursprung) ingår i GOODS).

Som en specifik del av GOODS ingick 
observationer med ACS (Advanced Camera for 
Surveys). Denna nya kamera installerades på 
Hubbleteleskopet i mars 2002 av astronauterna 
ombord på rymdfärjan Columbia. Kameran 
är framtagen bland annat med syfte att kunna 
genomföra djupa undersökningar över ett större 
område än vad som tidigare varit möjligt med de 
äldre instrumenten ombord.

Här ska jag dock inte redovisa resultaten av 
galaxundersökningarna i projektet, utan istället 
koncentrera mig på en annan aspekt av observa-
tionerna. Det handlar om att leta efter supernovor 
mer avlägsna av vad som hittills har varit möjligt 
att upptäcka.

Varför leta avlägsna supernovor? 
Intresset för att leta efter supernovor har under

Efter min doktorsexamen arbetade jag under 
åren 2002–2004 på Space Telescope Science 
Institute (STScI) i Baltimore i USA och var då 

inblandad i projektet Great Observatories Origins Deep 
Survey (GOODS), som leddes av Mauro Giava-
lisco. Denna artikel sammanfattar detta arbete och 
presenterar några av resultaten. Namnet GOODS 
hänsyftar på de fyra rymdteleskop som ingår i 
projektet: röntgenteleskopen XMM–Newton och 
Chandra, Hubbleteleskopet (HST) som observerar 
i synligt ljus samt det senaste tillskottet i skaran: 
Spitzerteleskopet som observerar i infrarött. 
Tanken bakom projektet var att observera två 
djupa fält över ett brett våglängdsområde, från 
röntgen till infrarött, för att studera galaxformatio-
nen från bildandet av de allra första strukturerna 
och hur dessa sedan har utvecklats till dagens mer 
regelbundna galaxer. Med ”djupt fält” menas här 
att man använder långa exponeringar för att påvisa 
så ljussvaga (och avlägsna) galaxer som möjligt. 
Förutom mot vanliga galaxer riktade sig projektet 
även mot observationer av aktiva galaxkärnor (s.k. 
AGN) och den kosmiska bakgrundsstrålningen i 
olika våglängdsområden. Slutligen var projektet 
också utformat för att söka efter de mest avlägsna 
supernovorna. Det är framför allt om dessa jag här 
kommer att berätta. Men först några ord om djupa 
fält i allmänhet. 

GooDs 
avslöjar supernovorna
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undersökts av  GOODS. Färgbilden är till-
verkad från observationer i tre olika op-
tiska filter tagna med Advanced Camera 
for Surveys ombord på Hubbleteleskopet.  
När man kommer till så svaga objekt som 
det här handlar om är nästan alla galax-
er, inte stjärnor som annars är det norma-
la på astronomiska foton.
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den senaste tioårsperioden ökat dramatiskt. Detta beror 
förstås mycket på de häpnadsväckande resultat som 
de senaste årens supernovaobservationer lett fram till, 
vilka visar på att universum inte bara expanderar utan 
att denna expansion dessutom ökar i hastighet. Kort går 
metoden ut på att utnyttja att de supernovor som går 
under beteckningen Ia har en välbestämd största ljus-
styrka (figuren ovan till vänster), oavsett i vilken galax 
de befinner sig. Genom att jämföra den observerade 
ljusstyrkan med den kända ljusstyrkan fås ett mått på 
avståndet, eftersom ju längre bort supernovan är, desto 
ljussvagare uppfattar vi den. Förutom ljusstyrkan mäter 
man även rödförskjutningen hos supernovan. Genom att 
jämföra hur relationen mellan avstånd och rödförskjut-
ning ändras med tiden får man ett mått på universums 
expansionshistoria. Supernovor är mycket ljusstarka; 
en enskild supernova kan under ett antal dygn lysa lika 
starkt som en hel galax bestående av flera miljarder stjär-
nor. Därför går de att upptäcka på mycket stora avstånd 
och ur många sådana observationer  kan man dra slut-
satser om universums expansionstakt tidigare i historien 
(figuren nere till vänster). 

Vad observationerna av avlägsna supernovor har visat 
är att de är ljussvagare än vad man förväntar sig i ett 
universum vars expansion styrs enbart av gravitationen. 
Att de är ljussvagare tyder på att de är mer avlägsna än 
vad som är möjligt i ett universum där bara gravitationen 
verkar. För att förklara hur supernovorna kan vara så 
avlägsna har teoretikerna återinfört begreppet kosmologisk 
konstant (en konstruktion som redan Einstein införde 
men som han senare övergav). Denna kosmologiska 
konstant kan sägas beskriva ett universum fyllt av en 
obekant mörk energi, vilken verkar omvänt mot gravi-
tationen och får galaxer att avlägsna sig från varandra 
med ökande hastighet. Med hjälp av supernovaobser-
vationerna framträder nu en bild av universums historia 
där det unga universums expansion först dominerades 
av gravitationen som bromsar in expansionen, men 
där den mörka energin efter ett antal miljarder år tog 
över huvudrollen från gravitationen så att universums 

expansion övergick till den accelererande fas som nu 
verkar råda. I ett långt framtidsperspektiv innebär denna 
accelererande expansion att avståndet mellan universums 
storskaliga strukturer ökar drastiskt, vilket i slutändan 
innebär att alltfler galaxer försvinner från den del av uni-
versum som vi kan observera. 

Dessa indikationer från supernovaobservationerna 
har givetvis rönt stor uppmärksamhet. För att bekräfta 
resultaten och samtidigt minska effekterna av statistiska 
och systematiska felkällor pågår en rad undersökningar 
där man letar efter supernovor både på korta och långa 
avstånd. För framtiden planeras teleskop speciellt ägnade 
åt supernovaundersökningar. Målet är att fastställa hur 
universum har expanderat i detalj för att få svar på 
frågan om vad som karakteriserar denna mörka energi, 
eller om det möjligtvis är något helt annat som driver 
universums expansion.

GOODS är en av de undersökningar som inspirerats 
av de nya rönen om ett accelererande universum. En 
av fördelarna med detta projekt är att det använder sig 
av Hubbleteleskopet, vars skarpa blick kombinerat med 
frånvaron av en störande atmosfär gör det möjligt att 
mer detaljerat observera svaga och avlägna objekt än 
med dagens markbaserade teleskop. Exempelvis kan 
detaljrikedomen på bilder tagna med Hubbleteleskopet 
vara upp till tio gånger större än med markbaserade tele-
skop. Förväntningarna inom GOODS var att man med 
Hubbleteleskopets hjälp skulle hitta ett antal supernovor 
på mycket stora avstånd, vilka sedan skulle användas för 
att bekräfta eller ifrågasätta de tidigare resultaten om ett 
accelererande universum. 

Sammanlagt förfogade GOODS över ca 600 timmars 
observationstid med Hubbleteleskopet. För att utnyttja 

tiden på bästa sätt för att påvisa supernovor, så delades 
observationstiden upp så att den sträckte sig över ett 
halvt år. I praktiken observerades två olika områden på 
himlen fem gånger med en och en halv månads mellan-
rum. Vid varje tillfälle togs femton intilliggande bilder. 
Tidsrymden mellan observationerna och storleken på 
det sammanlagda fält som observerades var anpassad 
så att sannolikheten skulle vara rimlig för en eller ett 
par supernovor att explodera under tiden mellan två 
observationer. Med hjälp av de upprepade observatio-
nerna kunde sedan varje enskild supernova som hittades 
följas under en längre tid, vilket ger information om hur 
supernovans ljusstyrka varierat med tiden.

Att leta supernovor i praktiken
Själva sökandet efter supernovor går till så att teleskopet 
tar ett antal bilder på undersökningsfältet. Dessa bilder 
jämförs sedan med bilder tagna av samma område vid ett 
tidigare tillfälle. Rent praktiskt subtraheras bilderna från 
varandra för att erhålla vad man kallar en residualbild. Om 
ingenting har hänt mellan exponeringstillfällena skulle 
residualbilden bli helt tom. Om en supernova däremot 
har exploderat mellan bilderna kommer detta att märkas 
som en ljus prick i residualbilden. Riktigt så enkelt är 
det dock inte. Det tillkommer ett antal falska objekt 
som blandar sig in bland de verkliga supernovorna. För 
en närbelägen ljusstark supernova finns det ofta ingen 
tvekan, men för mer avlägsna objekt kan uppgiften vara 
mer krävande. Det gäller här till exempel att skilja på vad 
som verkligen är en supernova och vad som endast är 
orsakat av slumpmässiga statistiska variationer. Ett annat 
problem är kosmisk partikelstrålning. En kosmisk par-
tikel som träffat detektorn vid den andra exponeringen 

De fyra kurvorna visar hur den förväntade ljusstyrkan hos typ Ia-
supernovor beror av rödförskjutningen för fyra olika modeller för 
universums expansion. Ljusstyrkorna visas relativt ett universum 
som expanderar utan att vare sig accelerera eller decelerera. Data-
punkterna kommer från supernovaobservationer, där den största 
delen av data med rödförskjutning z > 0,9 kommer från GOODS. Figu-
ren visar att observationerna stämmer bäst överens med ett univer- 
sum som nu är accelererande, men som tidigare var decelererande.       rödförskjutning (z)
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Ljuskurvor för supernovor av typ Ia och II (den senare av ”platåtyp”, 
därav beteckningen IIP. Ljusstyrkan är angiven i magnituder och 
är normaliserad till typ Ia-supernovans maximala ljusstyrka. Man 
ser dels att typ Ia är avsevärt ljusare än IIP, dels att typ Ia även avtar 
snabbare i ljusstyrka än typ IIP.

Vad är rödförskjutning?

Rödförskjutning (med beteckningen z) är ett mått på 
hur avlägset ett objekt är. Antag att en galax sänder 
ut ljus med en bestämd våglängd λem. Om galaxen 
är avlägsen kommer universum att hinna expandera 
under den tid det tar ljuset att nå oss. Denna expan-
sion kommer även att påverka det utsända ljuset så 
att dess våglängd kommer att vara längre när det når 
oss än det var när det sändes ut. Rödförskjutningen 
definieras nu som den observerade våglängden (λobs) 
dividerad med den utsända (λem) minus ett, dvs.

z = λobs / λem – 1

Närbelägna objekt får på det sättet en rödförskjut-
ning nära 0, medan de mest avlägsna galaxer som ob-
serverats har en rödförskjutning på mer än 6.
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kommer att framstå som en tydlig ljus prick i residual-
bilden. Eftersom antalet partiklar som träffar Hubble-
teleskopets detektorer vid varje exponering är mycket 
högt, i storleksordningen flera hundra, så behöves ett 
speciellt tillvägagångssätt för behandlingen av dessa. Vad 
man gör är att varje exponering tidsmässigt delas upp i 
fyra delexponeringar som sedan läggs ihop för att få den 
totala bilden. Om man misstänker att en ljusprick i resi-
dualbilden härrör från en kosmisk stråle, så går man till-
baka till de fyra delexponeringarna och undersöker dessa 
var och en för sig. En riktigt supernova kommer att visa 
sig på samtliga delexponeringar, medan en kosmisk par-
tikel bara finns med på en av de fyra bilderna. 

Det finns även andra himlakroppar vilkas ljusstyrka 
kan variera och därför ge en signal liknande den som 
supernovajägaren är ute efter. Till exempel kan variabla 
stjärnor och aktiva galaxkärnor (AGN) vilseleda. Med 
hjälp av en rad olika kriterier försöker man undvika 
dessa objekt. Viktigast är den så kallade ljuskurvan, dvs. 
på vilket sätt ljusstyrkan varierar med tiden. En super-
nova blir först ljusare, når maximum och blir sedan allt 
ljussvagare med tiden till den slutligen inte längre går 
att påvisa. Hur ljuskurvan varierar med tiden beror på 
vilken typ av supernova det rör sig om, men inom varje 
typ är formen på ljuskurvan relativt konstant. Ett varia-
belt objekt däremot uppvisar istället en ljuskurva som 
pendlar i ljusstyrka och där den underliggande ljuskäl-
lan består. Att ett variabelt objekt skulle kunna vara en 
AGN kan avslöjas via källans placering i sin värdgalax. 
En AGN är placerad i galaxens centrum, medan en 
supernova kan explodera varhelst i galaxen där det en 
gång pågått stjärnbildning. För att om möjligt öka effek-
tiviteten i letandet undersöktes också varje bild av två 
olika forskarlag bestående av vardera två personer. Allt 
för att minimera risken för att någon möjlig supernova-
kandidat skulle undgå att hittas. 

Efter en noggrann genomgång av alla ljusa objekt i 
en residualbild visar det sig dessvärre att i stort sett allt 
består av skräp. Endast vid några enstaka fall per expo-
nering finner man en otvetydlig supernova. Men då är 
det desto mer spännande. Kan denna supernova hjälpa 
till att skingra frågetecknen kring universums expansion? 
Och är det inte fascinerande att dessa supernovor explo-
derade någon gång för fem till tio miljarder år sedan och 
att ljuset från explosionen sedan dess har varit på väg 
mot oss genom rymden för att sedan under bara några 
veckor eller månaders tid lysa upp så att de kan påvisas, 
varefter de falnar in i osynligheten igen?

En mer världslig aspekt av att hitta en supernova är 
att upptäckaren får ge den ett inofficiellt namn i väntan 
på att supernovan ska bli vederbörligen godkänd som en 
odiskutabel supernova och därefter få ett officiellt namn 
av typen SN 2003dy. Innan en observationsomgång 
bestäms inom teamet ett tema för den inofficiella namn-
givningen. Under de första GOODS-epokerna varierade 
teman mellan olika gudanamn. De först namngivna 
supernovorna fick grekiska gudanamn: Apollon, Athena, 
Atlas och så vidare. Därefter följde egyptiska gudar med 
bland annat Thoth, Bast och Osiris, sedan nordiska 
asagudar, sumeriska gudar och den nordamerikanska 
ursprungsbefolkningens gudar. När de himmelska 
gudarna inte längre räckte till övergick vi till mer profana 
’gudar’. Den näst sista epokens tema var gudar inom 
sportens värld, medan vi avslutade med temat rockgu-
dar. Som enda svensk i teamet var det kul att få namnge 
den första supernovan inom sporttemat till Borg, en 
typ Ia-supernova på 13 miljarder ljusårs avstånd. Borg 
fick senare fick sällskap av Ashe, Vilas, McEnroe och 
Connors. Bilden här ovan visar tre avlägsna supernovor 
påvisade i GOODS. De övre bilderna visar hur referens-
bilden utan supernova ser ut, medan de undre bilderna 
även innehåller supernovorna. Trots att avståndet till 

Länkar till några aktuella sajter

GOODS:
http://www.stsci.edu/science/goods/

Hubbleteleskopet:
http://www.stsci.edu/hst/

LSST:
http://www.lsst.org/lsst_home.shtml/

SNAP:
http://snap.lbl.gov/

SNAP

LSST

supernovorna är många miljarder ljusår syns de tydligt.
Nästa steg är att välja bland de kandidater som verkar 

vara de mest troliga och mest avlägsna typ Ia-super-
novorna för att bestämma vilken eller vilka som var 
värda att lägga ytterligare observationstid på. Avsikten 
är att ta ett spektrum av supernovan och därigenom 
bestämma dess rödförskjutning, den ena parametern 
som behövs för att använda supernovorna för att 
bestämma universums expansion. Den andra parame-
tern, vilken maximal ljusstyrka supernovan har, kan fås 
ur formen på ljuskurvan. För att bestämma denna så 
bra som möjligt, så observerades ett flertal av de utvalda 
kandidaterna vid ett antal ytterligare tillfällen. 

Resultat
Under hela undersökningen letades totalt 120 bilder 
igenom, fördelade på åtta olika tillfällen utspridda över 
ett halvår. Resultatet blev totalt 42 ”nya” supernovor, 
av vilka 25 var av typ Ia, den supernovavariant som 
används för att undersöka universums expansionshas-
tighet. Vid tillfället för denna undersökning ingick sex 
av dessa supernovor i gruppen av de sju mest avlägsna 
supernovorna som någonsin hittats. Alla dessa på en 
rödförskjutning större än z  > 1,27, motsvarande ett 
avstånd på drygt 12 miljarder ljusår. Övriga supernovor, 
17 till antalet, var av typ Ib, Ic eller II, s.k. core collapse-
supernovor, vilka representerar slutfasen i de tyngsta 
stjärnornas liv. Resultaten från typ Ia-supernovorna 
stödjer vad man tidigare funnit och visar på att univer-
sum idag expanderar med en accelererande hastighet, till 
skillnad från tidigare epoker då universums expansion 
bromsades. Detta illustreras i den nedre figuren på sidan 
18. Resultatet stämmer överens med den kosmologiska 
konstant som nämnts tidigare, även om andra än mer 
exotiska beskrivningsmodeller inte kan uteslutas utifrån 
existerande data. 

De tre övre bilderna visar galaxer i 
referensbilderna innan supernova-
explosionerna inträffat. På de mot-
svarande nedre bilderna syns super-
novorna tydligt i utkanten av sina 
värdgalaxer, trots att avståndet är 
flera miljarder ljusår från oss.
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Förutom att mäta universums expansion användes 
även resultaten till att bestämma supernovafrekvenserna 
av de olika typerna. Genom att använda hur många 
supernovor som exploderade under ett visst tidsintervall 
och på olika avstånd beräknades hur supernovafrekven-
sen har förändrats med tiden. Det visade sig att antalet 
supernovor som exploderar per volym- och tidenhet var 
klart högre tidigare i universum än idag. Eftersom super-
novaexplosioner är relaterade till bildning av nya stjärnor 
visar dessa resultat att även stjärnbildningshastigheten 
var högre tidigare i universums historia (åtminstone till 
rödförskjutningar z = 1–2). Dessa resultat stämmer väl 
överens med oberoende uppskattningar av stjärnbild-
ningen baserade på observationer av det ultravioletta 
ljuset från avlägsna galaxer.

Framtid
Supernovornas stora betydelse för vår möjlighet att 
undersöka universums expansionshastighet och därifrån 
härleda dess energiinnehåll avspeglas i planerna för fram-
tidens nya generation av teleskop. Två av de teleskop 
som diskuteras är SNAP (Supernova Acceleration Probe), 
ett satellitburet observatorium, och LSST (Large Synoptic 
Survey Telescope). Exempelvis är det senare ett markbaserat 
teleskop i 8 m-klassen med inriktning på att mäta gravita-
tionslinsning och att leta supernovor. Om detta teleskop 
byggs spår man att det kommer att kunna påvisa ca en 
kvarts miljon typ Ia-supernovor per år! Betydligt fler än 
de 25 som hittades under det halvår GOODS-observa-
tionerna pågick.                                                             ♦


