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Hur långt ut i universum kan vi 
se, och hur långt tillbaka i tiden? 
Under hösten sprängdes avstånds-

rekordet två gånger. 
Ljuset från galaxerna MACS0647-

JD och MACS1149-JD har varit på 
väg till jorden i mer än 13,2 miljarder 
år. De ger nya blickar in i en tid då 
universum var bara 420 respektive 
500 miljoner år gammalt. 

Upptäckterna tyder på att vanliga 
galaxer kan ha haft en viktig roll för 
universums utveckling. 

Forskarna, ledda av de USA-
baserade astronomerna Dan Coe och 
Wei Zheng,, är försiktiga med att dra 
slutsatser om vad galaxerna säger om 

universums barndom. Men de pekar 
på att det var just sådana små galaxer 
vilkas ljus skingrade de vidsträckta 
moln av väte som till dess hade gjort 
universum till ett mörkt ställe.

Galaxerna har kunnat hittas tack 
vare att de förstärks enligt Einsteins 
teorier av varsin galaxhop, som ligger 
mellan jorden och galaxerna. Dessa 
hopar består till största delen av osyn-
lig mörk materia, och fungerar som 
linser som förstorar mer avlägsna 
galaxer bakom dem – allt enligt 
fenomenet gravitationslinsning som 
Einstein var bland de första att be-
skriva. De nya rekordgalaxerna lyser 
omkring 15 gånger starkare än vad 

de hade gjort utan en tät galaxhop 
som lins framför.

I fallet MACS0647-JD syns galaxen 
dessutom på hela tre platser tack vare 
den bisarra linseffekten (bild ovan).

Forskarna använde bilder på galax-
erna tagna genom flera färgfilter med 
både Hubbleteleskopet och Spitzerte-
leskopet för att uppskatta avstånden, 
och kom fram till att de ligger så långt 
bort att de har en rödförskjutning 
på 10,7 (plus minus 0,5) respektive 
9,6 (plus minus 0,2), ett mått på hur 
mycket deras ljus sträckts ut av det 
expanderande universum.

www.hubblesite.org/newscenter/2012/36
www.spitzer.caltech.edu/news/1450

Avståndsrekord sprängs – med hjälp av Einstein
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