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Asteroiden 2004 MN4 upptäcktes den 19 juni 2004 
vid Kitt Peak-observatoriet i Arizona, USA, av ett 
forskarlag som letade efter ”jordnära” himlakrop-

par. Men teleskopet i fråga hade inte tidigare använts för 
detta ändamål, vilket resulterade i en del problem med 
mätningarna av asteroidens position. Sedan hände ingen-
ting förrän Gordon Garradd den 18 december obser-
verade från Siding Spring i Australien, f.ö. med det 
Schmidtteleskop som en gång tillhörde Uppsalaobser-
vatoriet, den s.k. Uppsalaschmidten. Det visade sig snart 
att ett av Garradds fynd var identiskt med 2004 MN4. Alla 
observationer stämde överens, och man kunde därför 
bestämma en noggrann bana för 2004 MN4. 

Det finns två datorprogram i världen som hela tiden 
söker efter framtida närpassager med jorden för alla 
nyupptäckta asteroider – ett i  
Kalifornien och ett i Pisa i Italien. 
Dessa fick samma resultat,  
nämligen att 2004 MN4  
skulle passera nära jorden 
den 13 april 2029. Och 
inte bara det, osäkerheten  
i asteroidens bana gjorde 
att även en kollision med  
jorden var möjlig. Detta 
publicerades på institutio-
nernas hemsidor under jul-
helgen förra året. Observationerna 
skulle fortsätta, så chansen var god att den kvarvarande 
osäkerheten om banan skulle minska avsevärt. Krock-
risken kanske skulle försvinna. Men det blev tvärtom. 
Krockrisken ökade! 

Men då hände det sig att man vid ett annat sök-
teleskop i Arizona, det s.k. Spacewatch-telesko-
pet, hittade bilder som man inte kände till från 

den 15 mars 2004. Detta var tre månader före de dittills 
första observationer man hade haft tillgång till, så det 
observerade intervallet ökade plötsligt med tre månader. 
Banan blev nu mycket bättre bestämd, och krockrisken i 
april 2029 försvann. 

Vad man nu kan säga är att 2004 MN4 kommer att 
flyga förbi jorden på mycket nära håll fredagen (!) den 
13 april 2029. Det minsta avståndet kan bli så litet som 
50 000 km. Återigen ger beräkningarna från Kalifornien 
och Pisa samma resultat. Från vissa ställen kan asteroi-
den denna natt bli synlig för blotta ögat trots att den är 

mycket liten. Diametern uppskattas till ca 400 m. Passa-
ger på det avstånd man väntar sig år 2029 inträffar några 
gånger per årtusende, och en kollision inträffar en gång 
på 50 000 år. Det verkar alltså som om vi får beskåda ett 
ganska ovanligt skådespel, men det bästa är att det har 
gått att förutsäga! Vi vet att vår jord utgör en måltavla 
för allehanda små kroppar på väg runt solen och att kol-
lisioner och närpassager inträffar. Men meningen med 
att söka efter dem och beräkna deras banor är just att 
kunna förutsäga när de farliga situationerna ska inträffa. 
Hade man inte upptäckt 2004 MN4 nu, så skulle den ha 
kunnat förbli okänd ända tills den sveper förbi oss i april 
2029, och då skulle passagen säkert väcka stor oro.

Rädslan för asteroid-
krockar, som i 
mångt och mycket 

är rädslan för det okända, 
kommer förhoppningsvis 

att dö bort i takt med att 
vår kunskap ökar. Men  

om det, mot förmodan,  
skulle komma till ett läge där en 

småplanet faktiskt skulle visa sig 
utgöra ett allvarligt hot vid en förut-

sagd närpassage några årtion den fram-
över, så kan vi också i princip göra något åt 

saken. Energin i kollisionen kan tänkas vara större än de 
största naturkatastroferna i historisk tid – så som det skulle 
ha varit, om 2004 MN4 hade varit på kollisionskurs – men 
till skillnad från andra katastrofer skulle denna vara förut-
sagd och möjlig att avvärja. Alternativt, om varningstiden 
vore för kort, skulle man kunna ordna med en god kata-
strofberedskap. I de flesta fall skulle det röra sig om ett ned-
slag i havet, och förödelsen skulle skapas av tsunamivågor 
liknande dem som nyligen drabbade länderna kring Indiska 
oceanen fast kanske mycket värre. Parallellt med sökandet 
efter asteroider och kometer pågår nu förberedelserna till 
ett annat arbete, nämligen att bättre förstå konsekvenserna 
av sådana nedslag. Vi har nyss genom katastrofen i Asien 
fått en otäck påminnelse om hur stora luckor som finns i 
samhällets beredskap för att möta denna typ av händelser. 
Och framtidens eventuella asteroidnedslag tar sin naturliga 
plats i strävan efter en bättre situation.                               ♦

Nyligen utspelades följande historia, som inneburit den hittills 
värsta risken för ett framtida nedslag från rymden på jorden.  
Det handlar om en när passage av en småplanet i april 2029.

Siktet inställt på 2029!
av Hans Rickman

HanS RiCkMan är professor i astronomi vid Uppsala univer-
sitet och arbetar särskilt med de små kropparna i solsystemet.

Färgkodad topografisk 
karta över småplaneten 
Eros. Bild från NASA / JPL.

Kometen C/2004 Q2, kallad 
Machholz, i bildens nedre 
del, passerade knappt 3 
grader väster om stjärnho-
pen Plejaderna (högt upp 
i bilden) den 5 januari då 
amatörastronomen Jörgen 
Blom tog den här bilden från 
sin balkong i Stockholm. 
Kometen var då som när-
mast jorden och hade mag-
nituden 4,1. Den var på väg 
norrut och nu i mars har den 
hunnit till norra himmelspo-
len och ligger då omkring 
5 grader från Polstjärnan. 
Fotofakta: 135 mm objektiv, 
4 minuters exponering på 
ISO 800 negativ film.

Vinterns komet besöker 
Plejaderna


