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När solsystemet  
exploderade av Hans Rickman

Solsystemet har nog inte alltid sett ut som i dag. En gång för länge sedan låg kanske de fyra stora gasplaneterna mycket 

närmare varandra, men de inbördes störningarna kan ha gett upphov till en närmast explosionsartad utveckling, som 

ledde till att de kastades iväg åt skilda håll.

Ä
r solsystemet stabilt? Den frågan har bekymrat 
astronomer och matematiker sedan hundratals år. 
Fanns det inte mer än en planet, så skulle den för 
evigt följa en och samma ellipsbana runt solen, 
och ett sådant system vore garanterat stabilt. Men 

nu finns det ju flera planeter som stör varandras banor. 
Visserligen är störningarna små, men det finns i teorin 
ingen garanti mot att de i längden ska bära iväg så att hela 
systemet förstörs.

Nu har forskarna ändå gjort framsteg, som gör att man 
kan våga säga att planetbanorna håller sig på plats i många 
miljarder år framöver. Och det kan ju vara tillräckligt 
– varför bekymra sig om sådant som kan hända så 
långt fram att solen redan skulle ha slocknat?

Vandrande planeter

Men en ny aspekt på problemet har trätt 
fram allt mer på senare år: Må vara att 
solsystemet just nu är mycket stabilt, men 
har det alltid varit så? Kan vi vara säkra på 
att planetbanorna var desamma även när 
planeterna var ”nyfödda”? Man skulle kunna 
tro att det är en dum fråga. Mekanikens lagar 
känner inte tidens flöde. Nuet är som en spegel, 
och varje väg planeterna kan följa in i framtiden 
kan de även ha följt – åt motsatt håll – i det förflutna. 
Då måste solsystemets stabilitet vara oberoende av om 
man tittar framåt eller bakåt, och den kan inte bero på 
vilken tidpunkt man startar från.

Men om man resonerar på det sättet missar man viktiga 
fakta. Exempelvis delar planeterna sitt solsystem med 
en jättelik mängd småkroppar. Asteroider och kometer 
känner vi från solsystemets inre delar, medan centaurerna 
befolkar rymden mellan jätteplaneternas banor och trans-
neptunerna håller till bortom Neptunus. Ibland kommer 

dessa nära en planet och byter bana på grund av planetens 
gravitation. Det är samma process som NASA och ESA har 
använt för att skicka rymdsonder mot fjärran mål. Sonden 
sänds mycket nära en planet för att få en ”gravitationskick”, 
så att den nya banan tränger mycket längre ut från solen. 
Då sker en växelverkan, och den energi som sonden får tas 
från planetens bana. Man kan kalla det en rekyleffekt.

I dagens solsystem liksom det i framtiden väger alla 
småkroppar tillsammans så lite 

att vi kan bortse från de 
rekyleffekter plane-

terna får av dessa 
närpassager. 

Men läget 
var ett helt 

annat när 
solsyste-
met var 
ungt. 
Man tror 
att plane-
terna föd-

des ur ett 
hav av ”pla-

netesimaler” 
– småkroppar 

som i typiska fall 
var några kilometer 

stora. Och planettillväx-
ten var inte hundraprocentigt 

effektiv. När planeterna var färdiga återstod en stor del av 
det ursprungliga planetesimalhavet med en sammanlagd 
massa som kan ha uppgått till en betydande bråkdel av 
planeternas massor.

Därför kan följande ha hänt. De nyfödda planeterna 
”städade undan” de återstående planetesimalerna genom 
mängder av närpassager. Man kan tänka sig dem som 
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vilda barn, som kastar sina leksaker åt alla håll. Kvar blev 
de småkroppar som vi har i solsystemet i dag, fast oftast 
kastades planetesimalerna bort från solsystemet helt och 
hållet. Den sammanlagda rekyleffekten kan då ha varit be-
tydande, och planeterna kan ha ändrat sina banor. Kanske 
är det ett tidens tecken, men man kallar denna vandring 
hos planetbanorna för ”migration”. Den astronom som 
främst förknippas med upptäckten av sådan planetmigra-
tion är Julio Angel Fernández från Uruguay.

Migrationens mönster

Det står klart åt vilket håll planeterna migrerade, och för-
klaringen är som följer. Vi tänker oss en jätteplanet i nästan 
cirkelrund bana kring solen, och den skall kasta undan alla 
planetesimalerna från sin omgivning. Detta kan ske  
på två sätt: utkastning eller inkastning. I det första fallet 
når planetesimalernas banor längre och längre ut – even-
tuellt kastas de bort från solsystemet. Då vinner de energi 
på bekostnad av planeten. Vid inkastningen faller i stället 
planetesimalerna från planetbanan allt närmare solen. Då är 
det planeten som vinner energi på planetesi-
malernas bekost-
nad. Frågan 
är vilken 
process 

som dominerar. 
Kommer planeten i längden att vinna 
eller förlora energi, dvs migrerar den utåt eller inåt?

Svaret visar sig när man betänker att all energi som 
utbyts bara är till låns, så länge utvecklingen inte når 
en slutstation. Det kan t.ex. vara om planetesimalerna 
kastas bort från solsystemet och aldrig 
kommer tillbaka. Då tar de energin 
med sig, och planetens förlust är 
definitiv. En annan möjlighet 
finns i fallet med inkastning, 
om planetesimalernas banor når 
in till närmaste inre jätteplanet, 
som är massiv nog att ta över 
kommandot och eventuellt slänga 
ut dem ur solsystemet. Då har den 
första planeten definitivt vunnit energi.

Tänk nu på vårt eget solsystem med de fyra jätteplane-
terna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus i ordning 
inifrån och ut, där Jupiter är tyngst, Saturnus är näst tyngst 
och Uranus och Neptunus kommer långt därefter. Varken 
Uranus eller Neptunus är tillräckligt tung för att effektivt 
kunna kasta planetesimaler ut från solsystemet. Därför har 
de svårt att i längden förlora energi. Däremot kan Neptu-
nus lätt ”bolla” planetesimaler inåt till Uranus, som i sin 

tur skickar dem till Saturnus. Sedan kan Saturnus kasta 
bort dem eller skicka dem vidare till Jupiter, som med sä-
kerhet kastar bort dem. Jupiter har nämligen ingen massiv 
inre planet att bolla vidare till.

Det resultat som Fernández och andra har kommit fram 
till är att Jupiter som enda jätteplanet migrerar inåt därför 
att den hela tiden förlorar energi, medan alla de andra 
migrerar utåt. Denna insikt har hälsats med tillfredsstäl-

lelse, därför att den kan lösa två svåra 
problem.

Det första gäller tidsåtgången 
för bygget av planeterna, och 
problemet är att det skulle ta 
alldeles för lång tid att bygga upp 
Uranus och Neptunus på de stora 

avstånd där de befinner sig. När-
mare solen bör bygget ha gått fort, så 

man har ingen svårighet att förstå hur Jupiter 
och Saturnus kunde stå färdiga redan innan den gasskiva 
som omgav det unga solsystemet försvann. Endast på det 
viset kan man förklara deras stora innehåll av vätgas och 
helium. Men även Uranus och Neptunus innehåller dessa 
gaser, så de måste ha bildats nästan lika snabbt som Jupiter 
och Saturnus. Numera tror vi att de klarade det därför att 

de bildades nästan lika nära solen som sina stora 
grannar, och sedan har de migrerat ut till sina 
nuvarande avstånd.

Det andra problemet gäller Kuiperbältet – 
en del av transneptunerna. I bältets innerkant 

finns en stark koncentration av objekt med om-
loppstider på en och en halv gång Neptunus’ omlopps-

tid – man kallar detta 2/3-resonans. Pluto är det största av 
alla hittills kända objekt av denna typ. Men varför denna 
koncentration? Vad kan det vara som har samlat objekten 
i resonansen? Ett svar som verkar rimligt har givits av 
den amerikanska astronomen Renu Malhotra. Neptunus’ 
migration ledde till att även 2/3-resonansen sakta flyttade 
sig utåt, och hon föreslog att nya objekt, som tidigare hade 
legat utanför resonansen, då hanns upp och fångades in 
i den. När migrationen fortsatte, var dessa objekt låsta i 
resonansen och följde med den i vandringen utåt.

En våldsam teori

En viktig konsekvens av att alla fyra jätteplaneterna 
bildades i ett ganska litet område är den trängsel som 
uppstod. När de var nära varandra behövdes inte särskilt 

stora störningar för att något oerhört skulle kunna inträffa, 
nämligen närpassager mellan två jätteplaneter. Man kan 
lätt föreställa sig att det skulle få våldsamma konsekvenser, 
om sådana giganter plötsligt skulle kastas från den ena 
banan till den andra.

Just detta ingår emellertid i Nicemodellen – en ny 
teoretisk modell för det unga solsystemets utveckling. 
Den utarbetades år 2005 vid observatoriet i Nice under 
ledning av den italienske forskaren Alessandro Morbidelli. 
Övriga deltagare i projektet var amerikanen Hal Levison 
från Boulder, Colorado, samt den brasilianske gästforska-
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ren Rodney Gomes och den grekiske forskarstuderanden 
Kleomenis Tsiganis.

De började med att placera de fyra jätteplaneterna i 
banor som låg mellan ca 5 och 15 astronomiska enheter 

(”ae”) från solen, dvs. ganska tätt tillsam-
mans. Först konstaterade de att det 

tar mindre än en miljon år att 
städa undan alla överblivna 

planetesimaler från denna 
zon. Det betyder att den 

ovan nämnda gasskivan 
fortfarande existerade, 
och med sin stora massa 
måste den ha dominerat 
skeendet. Planeterna 
kan ha migrerat mera 

på grund av gasskivan 
än genom att kasta bort 

planetesimaler, men om 
denna migration vet vi än så 

länge alltför lite. Morbidelli och 
hans medarbetare nöjde sig alltså med 

att studera vad som hände efter att gasskivan gav sig av, 
vilket man tror hände när solsystemet var ca fem miljoner 
år gammalt.

De startade planeterna i nästan cirkelformade banor 
med sina nuvarande massor (se bilderna nedan). De ex-
akta avstånden från solen spelar ingen avgörande roll, men 
i ett typiskt fall låg Jupiter på 5,5 ae, Saturnus på 8 ae och 
Uranus och Neptunus jämnt fördelade ut till 14 ae. Sedan 

var det tomt på planetesimaler i ytterligare en astro-
nomisk enhet utåt, eftersom allt redan var un-

danstädat därifrån. Men där bortom vidtog 
ett ursprungligt hav av planetesimaler 

som sträckte sig ut till ca 30 
ae från solen och vägde 

ca 35 gånger jordens 
massa – ungefär lika 
mycket som Ura-
nus och Neptunus 

tillsammans.
När utvecklingen satte igång, 

så hände till en början inte mycket. Men så småningom 
– efter miljontals år – började en del planetesimaler lösgöra 

Hal Levison  och Alejandro Morbidelli vid Niceobservatoriet

Fyra steg i solsystemets utveckling. Bilderna visar planeternas banor (ringarna) och planetesimalernas lägen 
(prickarna) vid tiderna 0, 850,  880 och 1200 miljoner år efter simuleringens startpunkt. När Uranus och 
Neptunus slängs in bland planetesimalerna så flyger de iväg åt alla håll.
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sig genom att deras banor blev mer elliptiska och nådde 
in till den yttersta jätteplaneten. Sedan började de bollas 
mellan planeterna och slutligen kastas ut från solsystemet 
på det sätt som beskrevs ovan. Och processen fortsatte på 
samma sätt, fast mycket långsamt eftersom det ständigt 
krävdes mycket tid för att lösgöra nya planetesimaler. På så 
sätt uppstod en mycket långsam migration så att jätteplane-
ternas banor sakta drev isär genom att Jupiter drev inåt och 
de övriga utåt.

Och så fortsatte det i hundra, två hundra, tre hundra 
miljoner år och mer, och ingenting särskilt hände – bara 
denna krypande migration. Men systemet bar på en tidsin-
ställd bomb! Det var nämligen så att Jupiter och Saturnus 
hade startat med omloppstider på ca 13 respektive 22 år, så 
Saturnus’ omloppstid var mind re än dubbelt så lång som 
Jupiters. Och när banorna drev isär, så ökade kvoten mot 
det magiska värdet två.

Varför magiskt? Jo, när Jupiter gick exakt två varv kring 
solen på samma tid som Saturnus gick ett, började de två 
gasjättarna störa varandras banor kraftigt, därför att de 
med sin gravitation drog regelbundet i varandra enligt ett 
oförändrat mönster. Banorna lämnade då sin ursprungliga 
cirkelform och blev mycket mer elliptiska. Därmed skapa-
des nya resonanser med Saturnus yttre grannar, vars banor 
blev ordentligt långsträckta.

Systemet var nu helt instabilt, och närpassager inträf-
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fade. Uranus och Neptunus flög nära Saturnus och även 
nära varandra. Så kastades de ut i än mer långsträckta 
banor, som till stor del passerade genom det yttre planete-
simalhavet. Effekten var att även detta blev instabilt, och 
massor med planetesimaler slängdes omkring i hela solsys-
temet. Samtidigt gjorde summan av rekyleffekterna att de 
långsträckta planetbanorna blev mer cirkelrunda – i detta 
fall talar man om ”dynamisk friktion”. Och när planeterna 
fortsatte att kasta bort planetesimaler migrerade de utåt. I 
Neptunus’ fall fortsatte migrationen ända till planetesimal-
havets bortre ”strand”, där den tomma rymden tog vid.

Alla dessa omvälvande händelser gick på ca tio miljoner 
år, dvs mycket fort jämfört med den tidigare migrationen. 
När man ser hela förloppet på en videofilm, som Morbidel-
lis grupp har producerat, ter det sig 
som en explosion. En sak man 
undrar är förstås när ”ex-
plosionen” i verkligheten 
skulle ha inträffat. Detta 
framgår inte av beräk-
ningarna, eftersom det 
beror på osäkra detaljer 
i antagandena om pla-
neternas startvillkor. Men 
det kan ha rört sig om allt 
från några hundra miljoner 
till en miljard år efter solsystemets 
födelse.

Det sena, stora bombardemanget

Nå, ska man tro på allt detta? Kanske, kanske inte. Även 
om beräkningarna utan tvekan är korrekta, så bygger de på 
antaganden, och vi kan inte veta om dessa är giltiga. Re-
sultatet är vad man kallar en modell. Men alla modeller är 
rätt och slätt förenklade idéer om hur verkligheten skulle 
kunna vara, och vi kan inte veta om verkligheten faktiskt 
är sådan. Det krävs indicier.

I fallet med Nicemodellen finns det olika indicier, och 
viktigast är en förbryllande omständighet som avslöjades 
genom amerikanernas månlandningar i det s.k. Apollopro-
jektet för snart 40 år sedan. Genom att datera stenarna från 
månen kunde man mäta åldern hos månens kraterland-
skap samt hur ofta månytan har träffats av kraterbildande 
projektiler under olika tider. Det visade sig då att nya 
kratrar har bildats i jämn takt sedan mer än tre miljarder 
år, men för nästan fyra miljarder år sedan utsattes månen 
för ett oerhört kraftigt bombardemang. Det var bland 
annat då som det formades jättestora urgröpningar, där 
lava senare flöt upp och bildade de mörka 
månhaven.

Detta var för ca 3,9 
miljarder år sedan, 
och både jorden 
och månen hade 
redan funnits i 
mer än en halv 
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Månens yta bär vittne om långt fler nedslag än vad som är vanligt i dagens solsystem.

miljard år. Många forskare vill se det våldsamma bombar-
demanget som sena efterdyningar efter planeternas upp-
komst – dvs som slutet på ett långdraget planetesimalregn 
som hade hållit på i många hundra miljoner år och varit 
ännu intensivare. Men andra menar att detta inte stämmer. 
Jordens och månens tidiga historia kan ha varit relativt 
lugn för att plötsligt övergå i ett våldsamt bombardemang 
för 3,9 miljarder år sedan. Man kallar detta för ”det sena, 
stora bombardemanget”.

Men orsaken till ett sådant plötsligt bombardemang 
långt efter att planeterna stod färdiga har framstått som en 
svårlöst gåta, ja nästan ett mysterium. Lösningen till gåtan 
kan ges av Nicemodellen. Den tidiga, lugna perioden kan 
vara den då jätteplaneterna migrerade mycket sakta, och 
bombardemanget för 3,9 miljarder år sedan kan markera 
den explosionsartade utvecklingen, då det yttre planetesi-
malhavet rördes upp och massor av planetesimaler måste 
ha träffat de inre planeterna. Kanske ser vi här förklaringen 
till alla de urgamla kraterlandskapen – på månen, Merku-
rius och Mars.

Detta är långt ifrån det enda indicium som stöder 
Nicemodellen. Som exempel är Jupiters och Saturnus’ 
banor ganska elliptiska, dvs de avviker starkt från cirkel-
form. Gängse teori för planeternas uppkomst har svårt att 
förklara det, och det är oklart om nya teorier för de ofta 
mycket elliptiska banorna hos exoplaneter kan tillämpas 
på vårt solsystem. Men de starka ömsesidiga störningarna 
när gasjättarna passerade 1/2-resonansen i Nicemodellen 
leder till just sådana banor som våra jätteplaneter har.

Vi forskar vidare

Nicemodellen ses fortfarande med viss skepsis av många 
forskare, och det är bra eftersom vi faktiskt inte kan veta 
säkert om den beskriver verkligheten. Man har sett alltför 
ofta hur nya teorier har anammats alltför snabbt och hyl-
lats ända tills de har vederlagts och forskarna har stått med 
långa näsor. Men de flesta tilltalas av Nicemodellen på 
grund av de indicier som finns. Under tiden tills ett defini-
tivt svar kanske ges arbetar många med att undersöka olika 
konsekvenser av modellen eller relaterade problem.

Ett exempel är ett projekt vi jobbar med vid Uppsalaob-
servatoriet. Vad hände med alla planetesimaler som måste 
ha städats undan från den zon där jätteplaneterna uppstod 
alldeles i början, när gasskivan fanns? Mycket tyder på att 
mängder av sådana planetesimaler – isiga och inte olika 
dagens kometkärnor – skulle ha matats in i det område där 
asteroidbältet nu ligger. Vi vet också att många asteroider 
i bältets yttre delar innehåller avsevärda mängder is, och 
vi tror att vattnet kan ha kommit till jorden mycket tidigt 
via sådana isiga asteroider. Denna istrans port studerar vi i 
Uppsala – Nik Piskunov, Wlad Lyra, Samuel Regandell och 

jag själv – och till resultaten får jag kanske återkomma 
när de är klara! 


