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NYHETER VALET SPORT PLUS TV NÖJE MAT & DRYCK KULTUR LEDARE DE

Rymden  FÖLJ

Harvard-forskare om Oumuamua: Kan vara ett rymdskepp

NYHETER mindre än 30 min sedan

Astronomerna är överens om en sak – objektet kommer från ett annat
solsystem.

Men nu hävdar forskare vid Harvard att Oumuamua kan ha varit ett
rymdskepp från en annan civilisation.

– Vi känner till för lite om objektet, säger svenske astronomen Alexis
Brandeker vid Stockholms universitet.

 

Skriv inlägg

Anna Hansson 2 min sedan

Tack för alla kloka, galna och helt underbara teorier om vad detta mysterium kan vara. Nu avslutar
f å ( )
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vi chatten för den här gången. Men en sak är säker. Mysteriet om rymden och vad (och om) det
finns för liv där ute lever kvar!  
 
Trevlig kväll på er!! 

Jonas Ekman 19:07

Är vi ensamma i universum eller finns det andra där ute? Är de i så fall snälla? Har du till och med
varit med om en närkontakt av tredje graden? Nu UFO-chattar vi!

Oliver 3 min sedan

Min farfar var med om ett UFO möte när min far var barn. Farfar hade sett ett typiskt tefat
ståendes vid skogskanten till en frusen sjö någonstans högre upp i Sverige. Tefatet var parkerat
och han sade sig se några varelser kring det. När han återvände med min mormor några timmar
senare så var det bara en frusen ring kvar på snötäcket.  
Han är rädd för att prata om det så har eldrig fått några detaljerade beskrivningar. Men min far
konstaterar att farfar var chockad flera dagar efter.

Vi är alla aliens 3 min sedan

Mera av detta på Aftonbladet, saknar dessa news

Kevin 3 min sedan

Bra funderingar men vad tror ni kan ”cigarren” ha liv i sig

Sol 3 min sedan

Om vi förmodar att ”the others” kommit så långt i sin utveckling att de kan bygga farkoster som är
sådär pass snabba, då kan man ju även hoppas att de kommit så långt så att de lärt sig att vara
fredliga. Så långt har tyvärr inte mänskligheten kommit än men man kan ju hoppas på att det
händer förr eller senare.

Daniel 4 min sedan

Än så länge har vi inte ens upptäckt en planet med levande organismer på . Förhållandena som
krävs är helt enkelt för dåliga för liv. Svårt att tro att det någonstans ska finnas en hel civilisation
drf. Men har gärna fel. För nu är jorden ett stort mirakel för mig. Vård den.

Ezostar 5 min sedan

Möte med Rama = Minns den som underbar! (Lite lik Eon -G. Bear)

E 6 min sedan
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Här Hittade jag Nått bild på den ʻOumuamua

Yet 6 min sedan

Större chans att se UFO än rysk ubåt i skärgården.

Amanda 6 min sedan

Detta är så häftigt. Tänk om man kunde ta reda på om det finns mer liv i andra planeter? Hur
många år tillbaka / framåt i tiden lever dom? Man kan spekulera länge kring detta..

Sulan 6 min sedan

Klart vi inte är själva här ute!

Dalian 7 min sedan

Det är en bit av en stelnad protuberans från nån av alla stjärnor.

Fredrik 7 min sedan

Jsjs relativt ny nyhet. Inte gammal. Att den finns där är gammal, men att man tänker inspektera
den är nytt.

Jag är så ensam 7 min sedan

@Vi är alla aliens .. hahaha.. kardemumman?  

Fox Mulder 7 min sedan

I want to believe!

Jsjs 8 min sedan

Gammal nyhet..

Johan 9 min sedan
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Popcornskastrullen full. Det här är intressantare än film på TV �

matte 9 min sedan

bara hoppas dom håller sig härifrån så dom inte blir lika jävla korkade som mänskligheten är.
GOOO ALIEN

Stina 9 min sedan

Så många historier, så många kameror - inte en skarp bild av fenomenet 
under alla år.

Rama 9 min sedan

Boken - Möte med rama, bara jag?

Zox 11 min sedan

Jag hoppas att de inte vill leka Columbus och indianerna med oss...

Greken 12 min sedan

Är det från denna farkost som WOW-signalen kom ifrån?

E 12 min sedan

Måste vara en duktig Pilot Som kör den 

Jan-Åke Svensson 13 min sedan

Jag har mätt avstånd till olika objekt utanför oss väldigt länge, det här är för den senaste
veckan!!!! Den som är vid 180 måste vara den här farkosten!!! Helt otroligt!!!!!

Vi är alla aliens 13 min sedan
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Här kommer en bild på hur nära kardemumman far förbi.

Bosse 14 min sedan

Finns vi så finns det andra också... 100%

Mr Nukem 14 min sedan

Gör ett ytterligare tafatt försök att få en syl i vädret, känns som mina kommentarer inte faller i god
jord med de granskande redaktörerna. Men.. 
Alla dessa år som "intelligent" population på jorden och ingen utomjordisk civilisation vill ha med
oss att göra. Säger det något om deras existens eller något om vår?

Oliver 14 min sedan

Mysko. Intressant! Likadana händelser fångas dagligen kring hela jordklotet. Upp till fyra olika
trekants ljus som byter former och har sig

Alien4ever 14 min sedan

Hoppas att utomjordiska civilisationer är smarta nog att hålla sig borta från planeten jorden med
tanke på alla galningar som bor här.

Oliver 16 min sedan

Ja! UFOn är riktiga. Objektet var inget likt det vi sätt i vårat solsystem tidigare. Men alla
dokumenterade orbs, riktningsbytande höghastighets objekt och mystiska ljus former som fångats
nära oss är omöjligt att förneka

Godzilla Hårddisksson III 16 min sedan

Vi är troligtvis inte den enda levande sfären i hela universum och alla biljontals kvintiljoner av
stenar som flyter omkring. Finns säkert andra utvecklade civilisationer och dreglande snorbestar
någonstans, men om man nu någonsin stöter på något förväntar jag mig någon slags amöba. Om
amöbor är snälla vet jag inte. De håller väl mest på med neutral celldelning och sånt.

Ezostar 16 min sedan

En del säger ”vanlig asteroid/ komet/ bumling” , - Kan någon förklara hur en stenbumling skapas
som är 180 meter lång och 30 bred? Utslungad av nedslag i annan himlakropp? Knappast troligt
va? Krossa sten på måfå o se hur många ”pinnar” som skapas.. Ansamling kring ”frö” av
gravitation.. strävar väl efter att bli så klotformigt som möjligt .. eller charnov- ankformat av två
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gravitation.. strävar väl efter att bli så klotformigt som möjligt .. eller charnov  ankformat av två
kroppar... :) Nån Astrogeolog som kan säga hur trolig fomen är?

Alien4ever 17 min sedan

Tror det kryllar av liv i rymden med typ 100 miljarder galaxer osv. Dock är avstånden sjukt stora.
Att vi skulle vara ensamma i universum är helt uteslutet.

Bengan 17 min sedan

Edvin, det jag menar är att isåfall har dem kommit mycket längre inom avancerad teknologi än
oss som inte har varit längre än månen.

Mysko 18 min sedan

Såg för ett par år sedan 3 ljus på himlen formade som en triangel men efter ca 5 minuter ändrade
som form för att sedan försvinna. Fruktansvärt häftig upplevelse

Peter 19 min sedan

En av två sanningar existerar. Antingen är vi ensamma i universum, eller så är vi inte det. Båda är
minst lika skrämmande. /Arthur C Clarke

Exobio 19 min sedan

Det saknas fortfarande bevis för liv på andra ställen än jorden. Tills det är funnet kan vi inte säga
något om huruvida det finns. Vi vet inte hur lätt liv uppstår. Dessutom är det stor skillnad på
bakterier och rymdfarande liv. Fysikens lagar gör det också svårt att överbrygga avstånden på
många ljusår.

Jadu 20 min sedan

@Isa Gotland?

Per 20 min sedan

VY Canis Majoris är en röd hyperjätte som är en av de största kända stjärnorna i Vintergatan
räknat i diameter.[3] Den lyser 300 gånger starkare än solen.[3] Varje år förlorar VY Canis Majoris
omkring 30 gånger jordens massa i stoft och gas.[3] 
 
VY Canis Majoris magnitud varierar mellan 6,5 och 9,6.

Sebbe 21 min sedan

Definitivt övertygad om att det finns en annan civilisation någonstans där ute, det är helt omöjligt
att vi är ensamma, möjligtvis ensamma i vintergatan. Men om man ser helheten & hur stor

Inte ensammma 21 min sedan

Hej vi är inte ensamma, jag har sett massa filmer om aliens på video, bio o så, en del goda en del
onda, vissa är bra skådespelare vissa inte.

Xartim 22 min sedan

The truth is out there!

Hippie 22 min sedan

BEAM ME UP

Olof 23 min sedan

Platt jord är uppfattningen om att jorden skulle vara platt. 
 
Denna tes har förekommit sedan förhistorisk tid, men även idén om en rund jord är gammal. Det
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Denna tes har förekommit sedan förhistorisk tid, men även idén om en rund jord är gammal. Det
har sedan 1800-talet funnits en felaktig uppfattning om att kyrkan fram till nya tiden trodde att
jorden var platt, och att Columbus visade att så inte är fallet genom att segla västerut för att nå
Indien. Dock var 1400-talets lärda och sjöfarare väl medvetna om att jorden var rund, och redan
på 200-talet f.Kr. bestämde Eratosthenes genom mätningar av jordens omkrets att så var fallet.
De flesta nutida historieforskare menar att det bara är en myt att kunskapen om jordens form
glömdes bort under medeltiden och att detta är ett exempel på en faktoid.

Emil 23 min sedan

Självklart är det inte utomjordingar. Vi vet tillräckligt om objektet för att kunna utesluta det.  
Sen så är ju sannolikheten för att det finns annat liv där ute hyfsat stor men vi kommer troligtvis
aldrig se dem. För att kunna resa mellan solsystem i en hanterbar hastighet behöver man utvinna
energi på ett sätt som gör att man syns. Dock så krävs det att vi tittar åt rätt håll. Universum är
stort. Det är väldigt lätt att missa bevisen. Men de är garanterat, 110% inte här i vårat solsystem.

Isa 23 min sedan

För 25 år sedan såg jag o mina vänner när vi var ute med hundarna på kvällen ett starkt lysande
klot (som en stjärna) flyga nära ovanför oss längst med gatan där vi gick i snabb fart för att sen
stanna till i några sekunder och sedan ändra riktning o försvinna iväg.. vi trodde såklart inte våra
ögon men var helt chockade.. hundarna reagerade med att första backa o sedan skälla som bara
den.. sjuk upplevelse.. har aldrig sett det igen..

Pär 23 min sedan

Kul att vi har så många sci fi nördar där ute

Johan 23 min sedan

När katterna börjar jama och kylan försvinner vet man dom är nära i sina partikel beam
rymdskepp

Johnny 23 min sedan

Håller med dig Jonas, som sagt så har jag själv sett det.

Pettanp 24 min sedan

Hur långt bort är stenjäveln?

Jörgen 24 min sedan

Jag vet, vi bygger en mur runt hela jorden så de inte kan komma hit ... 

Anonym 24 min sedan

Ha ha ja säkert Independence Day here we Come �  �

Daniel 24 min sedan

Hur lång bort är den?

Qat 25 min sedan

Nej, ni är inte ensamma i universum.

Jonas 25 min sedan

Jag har själv sett ett UFO med egna ögon mitt på ljusa dagen. Jag är fullständigt övertygad om att
vi har grannar ute i universum

Jonas Ekman 24 min sedan

Oj, vad såg du?
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Pontus 26 min sedan

Detta är ju något år gammalt fakta :p Och har blivit debunkad av flera som en vanlig "rymdsten"
som verkar rätt uppenbart. Fast är det något nytt man har kommit på eller något, eller är
Aftonbladet bara sent med detta? Blev nyfiken för detta är min favorit nyhetssida :) Tack i förväg

vyasa 26 min sedan

 
225/5000 
Don Carlos Muñoz Ferrada - fria astronom - har skrivit och talat om en himmelsk kropp som
kommer i riktning mot vår galax, han kallade den "pleneta-komet" på grund av sin rörelse och
bana som strider mot de som redan är kända .....Jag undrar: kan det vara det här himmelske
kropp han upptäckte på 60 talet eller är det "stenen klippt utan mänsklig hand"...som står i Bibel?
Eller är en och samma "sten"

Sadu 27 min sedan

När kommer dom på besök?

Oliver 27 min sedan

Gamla nyheter. ZZZZZZ segelteorin; starshot initiative är ett projekt som japanska
vetenskapsmän tidigare jobbat på och konstruerat. Det skulle vara en rimlig förklaring till objektets
acceleration. Tycker dock det var skumt att inga andra UFO fenomen dök upp under händelsen
som de brukar under liknande event. Läs gärna vidare om spaceshot initiative!

Oumuamua 28 min sedan
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Vi ska ta över jorden ni förtjänar fan inte att bo på denna planet! 4.5 miljarder år och ni kan inte
ens åka till mars! Noobs!

Magnus 29 min sedan

Vi är absolut inte ensama i universum. Finns garanterat fler civilisationer. Så varför inte.

Jadu 29 min sedan

Vem säger att dom är onda och att vi måste attackera? Det är vi människor som kör ut gamla
civilisationer och tar över deras mark, det finns överallt i historien och går inte att neka. Det är
först nu vi börjar tycka det är fel att köra ut andra för en annan civilisation är överlägsen. En
annan rymdcivilisation som finner oss innan vi finner dom kommer vara smartare. En smartare
civilisation lär veta bättre och den skulle bara vilja undersöka oss för att utveckla deras
civilisation. Sluta va så naiva om att vi ska döda dom.

Edvin 29 min sedan

Tror bara det är Steam som confirmear half life 3

Experten Bengt Bengan 30 min sedan

Här har jag gjort en fin uträkning på vad som kommer hända

Putte 30 min sedan

Klart vi inte är ensam det finns ingen chans att vi är det  

Jag är så ensam 30 min sedan

Jag tycker Oumuamua är grymt häftig och intressant. Hoppas den innehåller en massa aliens och
dom snart kommer hit och säger hej till oss.

sebastian persson 32 min sedan

fred på jorden tack snälla rymdvarelser. jag pallar inte med mera något strul. fred på jorden tack
kram...….

E 32 min sedan

Sökte på google hur den ser ut Kanske en liten chans att det är en Rymdskepp
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Sebbe 33 min sedan

Alexander Von strömbäck. Cansen att vi är ensamma = 0 %  
 
Låt oss säga att det är större chans att det finns liv på en annan planet än att du skulle vinna 1
miljon på triss vid köp av en lott per planet :)

Martin 33 min sedan

Ni kan lugna er den är min, jag har råkat glömt den där jag tar tag med det imorgon.

Jonas Ekman 33 min sedan

Puh! Hoppas inte du fått allt för många p-botar!

Idealist 33 min sedan

Vi kan vara ensamma, men det indikerar i så fall Guds existens.

Nina 33 min sedan

Vad är det som gör att man tror att det kan vara rymdskepp från en annan civilisation? Det såg ut
som en interstellär asteroid

Anonym 34 min sedan

iPhone 11?

Ismael 34 min sedan

@Oumuamua. Snälla bomba oss inte :(

Vi är alla aliens 34 min sedan

Vi är planterade, de ska bara åka förbi och se hur långt vi kommit i kaoset.

Johnny 34 min sedan

Anna. Jag såg två blå prickar som färdades näst intill bredvid varandra, sedan tvärstannade dom,
efter att dom stod still ett par sekunder så fortsatte den ena åt samma färdväg, den andra 45˚ rakt
upp, exakt samtidigt. Detta såg jag på mitt dåvarande landställe i Småland för c:a 12 år sen.

På riktigt 35 min sedan

Oroa er inte för utomjordingar,det finns en massa maktgalna på detta jordklotet vi borde oroa oss
för istället

Bogdan 35 min sedan

Såg lite längre ner att Nasa skrev att vi är ensamma. Synd jag gillar alianer på film

Nima 35 min sedan

Tack Kenneth!

Alexander Von Strömbäck 35 min sedan

Tack Kenneth!  
 
Jag hoppas i alla fall att vi får besök inom en snar framtid. Vore ju verkligen jättekul!

Stina 35 min sedan

Bara så ni vet när oväntat besök av utomjordingar knackar på dörren - 
de älskar pannkaka med hallonsylt.
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Nils- expert 35 min sedan

Hastigheten är enligt mina beräkningar ovanligt låg för att vara ett rymdskepp.

Jag är så ensam 35 min sedan

Jag tror det finns liv där ute absolut! När det finns miljoner andra planeter och solsystem. Tror
även att dom är redan här och alltid varit och besökt oss.

Tomten 35 min sedan

Det är min släde som slitit sig

Kenneth 36 min sedan

Nima strax söder om Gotland enligt uppgift.

Utomjording 36 min sedan

Hej Jordbor. 
I bring peas! 
Bye!

Melonia 36 min sedan

Vi är definitivt inte ensamma där ute!

Edvin 36 min sedan

Ja ufo är bara en förkortning på unidentified flying objekt(oidentifierat flygande föremål) och kan
inte princip vara vad som helst som fastnat på bild i luften eller något som något sett men som
inte folk vet vad det är.

Kenneth 36 min sedan

Alexander Von Strömbäck sannolikheten är 4,3.

Jadu 37 min sedan

Varför skulle vi ens vara ensamma

E 37 min sedan

Visst Liknar det en Rymdraket Aftonbladet?

Nima 37 min sedan

Finns det någon status på objektet idag? Vet vi vart det befinner sig?

Kenneth 37 min sedan

Martin jag tror krig är vägen att gå. Anfall är bästa försvar, det vet alla. Du får tänka om.

Oumuamua 37 min sedan

Chillax buds, vi kommer bara in "the name of universal democrasy"

NASA 37 min sedan

Vi är ensama

Anonym 38 min sedan

Tror det bara är en enorm asteroid från en annan galax

Alexander Von Strömbäck 38 min sedan
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FLER INLÄGG

Alexander Von Strömbäck 38 min sedan

Hur stor är chansen att vi är ensamma?

Finally 38 min sedan

Självklart är vi inte ensamma, så naivt att ens tänka den tanken! Att vi skulle vara de enda i detta
universum. Spännande!

PungAnders 38 min sedan

Jag såg ett UFO en gång, det var med min kärnkikare, det var rätt häftigt!

Jadu 38 min sedan

Nej, Nja, Nej, Okej

Sebbe 38 min sedan

UFO = Unidentified Flying Object.  
 
Dvs allt som flyger/svävar som inget kan säga med säkerhet vad det är för något :)

Jörgen 38 min sedan

Det är svaret på Musks Tessla

M 38 min sedan

Detta fick mig att tänka på filmen "Passengers" tänk om det är ett skepp med människor, djur,
växter etc, som legat i "dvala" som är på väg till en ny planet för att vara säker på att
mänskligheten fortfarande kommer att existera om jorden och andra planeter går under??

Oumuamua har fått sitt namn efter ett hawaiiskt ord som betyder ”spejare” eller ”stigfinnare”.
När objektet var synligt från jorden i oktober 2017 var avståndet 24 miljoner kilometer.
Forskarna kunde inte se det med blotta ögat och det gick inte att ta fotografier av Oumuamua.

Det astronomerna kunde studera var färgen på ljuset som objektet reflekterade. Bilderna av
reflexen såg ut som en liten röd prick.

Den bild som sedan spridits är gjord av en konstnär som fantiserat hur det kan ha sett ut. Vissa
saker är experterna ändå eniga om.

– Det är det första objekt vi har observerat som vi vet kommer från ett annat solsystem, den
första interstellära asteroiden, sade Alexis Brandeker, astronom och docent vid Stockholms
universitet till Aftonbladet efter upptäckten.

Objektet hade en ovanlig form av en cigarr och storleken kunde bestämmas till: 180 meter
lång, 30 meter brett och 30 meter tjockt.
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”Kan ha skickats av en utomjordisk civilisation”
Reflexen av Oumuamua försvann snart utom synhåll men en grupp forskare på Harvard-
universitet fortsatte studierna av de dokumenterade rörelserna.

Formen och sättet som den accelererade på sin väg genom vårt solsystem skilde den från
konventionella asteroider och kometer, ansåg de.

Två Harvard-forskare lanserar nu den fantasieggande teorin att det kan röra sig om ett
främmande rymdskepp.

I publikationen The Astrophysical Journal Letters skriver de att objektet kan vara ”en fullt
fungerande sond som avsiktligt skickats till jordens närhet av en utomjordisk civilisation."

Avi Loeb, en av Harvard-astronomerna, säger att han jobbar efter samma devis som detektiven
Sherlock Holmes:

– När du har uteslutit det omöjliga måste det som återstår, även om det är osannolikt, vara
sanningen.

Men Alexis Brandeker är inte så imponerad av sina amerikanska kollegor i det här fallet.
– Det låter extremt osannolikt att det rör sig om ett rymdskepp, säger han. Anledningen till att

vetenskapsmän inte kallar det omöjligt beror på att vi känner till för lite om objektet.
Går det att utesluta att det är en rymdfarkost?
– Det finns oändligt många saker som vi inte kan utesluta, så att något inte går att utesluta är

logiskt ingen indikation på en faktisk omständighet.
Alexis Brandeker står fast vid sin tidigare uppfattning.
– Den troligare förklaringen är att Oumuamua är en asteroid eller komet som rör sig mellan

stjärnorna – spännande nog i sig.
LÄS OCKSÅ
 En budbärare från en annan värld

Sände inte ut några radiosignaler
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Sände inte ut några radiosignaler
Clas Svahn från UFO-Sverige, ordförande för Archives for the unexplained, världens största
UFO-arkiv, har också läst om den nya förklaringen från Harvard.

– Det är ju intressant givetvis. Men det är ofta så när det dyker upp något som astronomer inte
känner till, att några av dessa 10 000-tals astronomer runtom i världen, gissar att det är
någonting utomjordiskt av något slag. De är inte mer än människor de också.

Clas Svahn är skeptisk men vill inte utesluta något.
– Vi såg det här objektet, Oumuamua, väldigt kort tid, det upptäcktes när det var på väg bort

från oss, ut ur solsystemet, säger han och fortsätter:
– De data vi fick in från jordiska teleskop och radioteleskop är trots allt ganska få. Det sände

inte ut några radiosignaler – vilket inte behöver betyda att det inte är något utomjordiskt, de
kanske sänder på något annat sätt.

– Sedan har man ju sagt att den här accelerationen kan förklaras på annat sätt, att det är
gaser som frigörs, som när en komet passerar solen, att det ger lite extra knuff när solen värmen
upp föremålet.

– Men med allt detta sagt så vet vi faktiskt inte riktigt vad Oumuamua var för någonting. Vi har
inte riktigt svaret på det. Vi måste kanske vänta på att det kommer en till så att vi får lite mer
data.

”Måste hålla alla dörrar öppna”
Betyder det att man inte kan utesluta att det är som de säger, ett ”alien spacecraft”?

– Alltså, det är ju en utav många förklaringar. Inte den jag skulle se som förstahandsförklaring.
Mycket annat tyder ändå på att det är ett objekt som liknar en asteroid eller en blandning mellan
en asteroid och en komet – som i sig är helt nytt för oss säger Clas Svahn.

Han tycker samtidigt att de amerikanska forskarna som lanserar teorin att Oumuamua var ett
rymdskepp inte helt ska avfärdas.

– Det är ju så inom vetenskapen, man måste hålla alla dörrar öppna och även den dörren
tycker jag man ska hålla öppen givetvis. Men resultaten som den här gruppen presenterar
övertygar i alla fall inte mig om att detta ska vara den främsta förklaringen – men som man ändå
bör diskutera och ta på allvar.
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Trädsabotör härjar på nytt i Borås
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  TILL TOPPEN

NYHETER mindre än 20 min sedan

En trädsabotör har slagit till igen i Borås. Kommunen har polisanmält att flera träd fällts i
Gässlösaskogen. På sin hemsida uppmanar Borås stad till "stor försiktighet" vid elljusspåret i
området.

"Vi behöver hjälpas åt för att stoppa skadegörelsen. Brottet är polisanmält men om du ser eller
hör något misstänkt kontakta genast polisen", skriver kommunen.

Sommaren 2017 tvingades staden avverka runt 300 skadade träd i samma skog vilket
resulterade i ett kalhygge på två–tre hektar, skriver Borås Tidning. Sabotören fällde mindre träd
och skadade de större träden genom att såga skåror i barken. Händelsen polisanmäldes men
utredningen lades ned.
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