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HANS RICKMAN är professor i astronomi vid Uppsala universi-
tet och expert på de mindre kropparna i solsystemet.

I årets första nummer skrev jag om asteroiden 2004 
MN4 och den närpassage intill jorden som denna 
kommer att göra den 13 april 2029. Sedan detta skrevs 

har asteroiden fått det officiella namnet Apophis efter en 
egyptisk förstörelsegud, och dessutom har något viktigt 
hänt, nämligen att den lilla himlakroppen – dess diameter 
uppskattas nu till 320 meter – den 27–30 januari kunde 
observeras med radarteknik från det jättelika Arecibo-
observatoriet i Puerto Rico. Det kan vara intressant att 
notera att objektet och teleskopet i detta fall var ungefär 
lika stora, vilket är något av ett rekord i astronomiska 
sammanhang. Men det verkligt intressanta är resultaten 
av radarobservationerna och deras konsekvenser.

För att förstå dessa måste man ta hjälp av en liknelse. 
Alla tillgängliga observationer räcker inte för att bestämma 
asteroidens rörelse exakt, utan det finns en viss felmargi-
nal i både läge och hastighet. Man kan tänka sig att fylla 
rymden inom dessa marginaler med fiktiva objekt, som 
vart och ett har en exakt definierad bana. Ett av dem kan 
svara mot den verkliga asteroiden, men vi vet inte alls 
vilket. Under tiden då observationer har gjorts ligger de 
alla ganska nära varandra, men om rörelserna följs långt 
fram i tiden, kommer de små skillnaderna i omloppstid 
att sträcka ut dem till ett långt följe längs den genom-
snittliga banan. Det är ett sådant spöklikt följe som i fallet 
med Apophis sveper förbi i jordens närhet den 13 april 2029.

Ett tag var felmarginalen så stor, och följet så långt, 
att en del av det träffade jorden. Det fanns då faktiskt en 
krockrisk, eftersom man inte vet var i följet den verkliga 
asteroiden ligger. Men i och med att man hittade obser-
vationer gjorda flera månader innan upptäckten av Apo-
phis inrapporterades, kunde större delen av detta följe 
avskrivas – bland annat hela den del som krockade med 
jorden. Det återstående följet var fortfarande ganska 
långt, och passageavståndet var i genomsnitt ca 50 000 

km. Nå, krockrisken år 2029 var alltså borta, men det 
fanns en möjlighet till kollision längre fram i tiden. Det 
är nämligen så att alla de fiktiva asteroiderna skulle på-
verkas kraftigt av jordens gravitation vid närpassagen
2029, fast var och en på sitt eget sätt eftersom de passe-
rar på olika avstånd och med olika orientering. 

De får alltså nya banor med nya omloppstider, som 
kan skilja sig åt rätt mycket mellan olika delar av följet. 
Risken för framtida kollision inträffar i mycket korta seg-
ment, där den nya omloppstiden är i resonans med jor-
den, så att efter ett litet antal varv kring solen både jor-
den och asteroiden kommer tillbaka till samma läge. 
Därför att de är så små har dessa segment kommit att 
kallas ”key holes”, dvs. nyckelhål, fast ett mer talande 
svenskt ord är nålsögon.

För Apophis fanns ett nålsöga till kollision med jor-
den år 2053, innan radarobservationerna från Arecibo 
gjordes. Ögat var så litet att risken för kollision bara var 
en på många tusen, men det var ändå en källa till obehag 
att den fanns. Men i slutet av januari förändrades läget 
helt. Genom den höga precisionen i radarekots tid och 
frekvens fick man plötsligt mycket bättre kännedom om 
banan. Det gamla följet av fiktiva asteroider försvann 
och ersattes av ett nytt, som år 2029 är mycket kortare 
och även passerar på kortare avstånd. Enligt nuvarande 
uppskattningar kommer asteroiden så nära som 30 000 
km från jordytan – närmare än banan för geostationära 
satelliter. Trots sin litenhet kommer den att lysa som en
tredje magnitudens stjärna, när den korsar himlen.

Nålsögat för år 2053 är nu borta, men det finns ett 
nytt för en kollision redan sju år efter 2029, dvs. 
år 2036. Risken bedöms som en på 7 000. Aste-

roiden kommer att fortsätta observeras med vanliga tele-
skop under lång tid framöver, men detta kommer inte att 

förändra  bedömningen särskilt mycket. Vi sätter i stäl-
let vår förhoppning till i vinter, då nya radarobservatio-
ner kanske kan göras. Resultaten av dessa skulle kunna 
få avgörande betydelse. Med lite tur försvinner nålsögat 
för 2036, och ingen krockrisk återstår. Men om oturen är 
framme kommer motsatsen att ske. Nålsögat förändras 
inte, men det fiktiva följet som helhet blir kortare, och 
krockrisken år 2036 kan öka till en på några tusen.

Nya tillfällen till radarobservationer kommer att yppa 
sig, särskilt kring åren 2013 och 2021 (räknat från 2005, 
blir detta vart åttonde år inklusive 2029). Varje gång kan 
krockrisken för 2036 försvinna, eller den kan bli lite större, 
fast troligen stanna på mindre än en på tusen. Det är som 
ett otäckt spel med risken för en katastrof, och den stora 
frågan är: ska man göra något aktivt för att undanröja 
denna risk eller inte? Det är värt att påpeka att den biblis-
ka liknelsen med kamelen och nålsögat kommer till pass, 
därför att nålsögat för krocken år 2036 faktiskt är betyd-
ligt mindre än asteroiden själv! Det som räknas är förstås 
var asteroidens tyngdpunkt befinner sig, men centrum 
för det reflekterade solljus som vi observerar behöver 
inte befinna sig i samma riktning som tyngdpunkten. Att 
avgöra om tyngdpunkten passerar nålsögat eller ej utifrån 
vanliga observationer kan alltså vara hart när omöjligt.

Som lök på laxen kommer följande omständighet. In-
verkan av jordens gravitation på de olika banorna vid 
passagen år 2029 är ungefär som en negativ lins påverkar 
ljusstrålarna: de divergerar. Det är detta som gör att ett 
nålsöga på hundratals meter före 2029 blir till ett band 
lika långt som jordklotet strax efteråt. Om man vill åstad-
komma en ändring i banan för att undvika en kollision år 
2036, så räcker en ändring av hastigheten med bara någ-
ra mikrometer per sekund i det tidiga skedet, men om 
man väntar till efter 2029, så behövs det flera meter per 
sekund. Det första är fullt möjligt redan genom ”knuf-

fen” av en konstgjord projektil, dvs. utan användande av 
atombomber, men det andra förefaller helt omöjligt med 
någon känd teknik. Problemet är bara att före 2029 vet 
vi inte säkert, om någon knuff  behöver åstadkommas, 
och efter 2029 är det för sent att göra någonting.

Det problem som samhällets ledare kan behöva ta 
sig an ifall oturen är framme är alltså att bestäm-
ma ifall någonting skall göras eller ej. Man kan 

välja att se tiden an med förtröstan, men i Sverige har 
vi faktiskt beslutat att stänga våra kärnkraftverk inför en 
risk betydligt mindre än den vi nu talar om för jorden 
som helhet. Och vem vill stå med ansvaret för inte ha 
gjort det som kunde göras för att undvika katastrofen, 
om den skulle komma? Men om någonting behöver gö-
ras kan det inte rimligen göras av ett land ensidigt, utan 
det behövs ett samarbete mellan nationerna. Asteroiden 
är inte så stor att hela jorden behöver drabbas av ett ned-
slag, men det blir inte heller ett enda land, och det är i 
varje fall omöjligt att säga innan 2029 vilka länder som 
skulle drabbas.

En möjlighet till rationellt handlande yppar sig dock, 
och kanske är det den som blir vårt räddande halmstrå. 
Man kan till relativt ringa kostnad sända en rymdsond till 
Apophis, som landsätter en radiosändare, med vars
hjälp man sedan kan spåra asteroidens rörelse mycket
exakt under åratal. Då kan man få veta, långt före 2029, 
om någon avledande knuff  behövs och hur stor den 
måste vara. Denna insats diskuteras just nu livligt i olika 
sammanhang, och NASA har utvärderat behovet av den. 
Jag anser det som sannolikt att den kommer att genom-
föras, fast säker kan man inte vara.                                ♦
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