
Att jorden är en måltavla har stått klart sedan 
Isaac Newtons dagar, när man lärde sig beräkna 
kometbanor och fann att de ofta “korsar” 

jordens bana, vilket innebär att kometernas avstånd från 
solen är ibland mindre, ibland större än jordens. Detta 
gäller t.ex. för den mest berömda av dem alla – Halleys 
komet. 
  För varje varv som denna komet går runt solen 
inträffar det alltså två gånger att den står på exakt 
samma avstånd som jorden, men den behöver inte 
befinna sig i jordens bana för det – kometbanan ligger 
ju i ett annat plan. Bilden här intill visar hur det ter sig 
för Halleys komet. Kometens och jordens banor krokar 
i varandra som länkarna i en kedja. Och detta är ett 
lugnande besked, för det betyder att med sin nuvarande 
bana kan Halleys komet faktiskt inte krocka med jorden.

Två problem
Det finns dock två problem, som redan 1700-talets 
astronomer kunde inse. Dels vrider sig kometens bana 
med tiden, så den trygghet vi kan känna för Halleys 
komet i dag kanske bara är tillfällig. Det är som om 
man vrider den ena länken i kedjan – snart tar den i 
den andra länken. Kometbanans vridning kommer på 
samma sätt att föra den allt närmare jordens bana tills 
de verkligen skär varandra. Det andra problemet är att 

man utan vidare förstår att det finns många fler kometer 
än de vi hittills har upptäckt. De ännu ej upptäckta 
kan befinna sig i alla möjliga stadier av deras banors 
vridningar, och läget för Halleys komet just nu framstår 
då bara som en lycklig tillfällighet.

Till kometerna, vars banor man kunde räkna ut redan 
på 1700-talet, kommer i dag även en senare upptäckt, 
asteroiderna, som framstår som ett värre hot eftersom 
de tycks vara avsevärt talrikare. Hur många dessa 
okända men potentiellt dödsbringande himlakroppar är, 
är förstås en intressant fråga, eftersom antalet avgör hur 
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Kommer mänskligheten snart att förgöras av en infallande himlakropp som förstör 
allt liv på jorden? Det finns belägg för stora katastrofer av kosmiskt ursprung. 
Dinosaurierna dog ut efter ett sådant nedslag. En sådan katastrof kan hända igen, 
menar Hans Rickman, som har satt sig väl in i dessa problem. Men han tillägger att 
risken kanske inte är så stor. Och det finns numera möjligheter att försvara sig!

Banan för en komet (rött) inlagd i en sfär med jordbanan som ekvator. 
Det band med bredden 0,3 ua där de flesta jordbanekorsande asteroider 
passerar är också inritat.
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stor den totala risken är. Men man måste också kunna 
uppskatta hur stor risk som varje objekt i genomsnitt 
bidrar med, och det gör man med hjälp av bilden ovan. 
Man får jämföra jordklotets träffyta med ytan hos en 
tänkt sfär runt solen med radien 1 ua – eller snarare den 
del av denna sfär där de flesta asteroiderna passerar i 
sina banor. 1 ua är just beteckningen för “astronomisk 
enhet”, som är jordens medelavstånd till solen.

Resultatet av en sådan uppskattning blir att risken är 
en på ett hundra miljoner, dvs. varje gång en komet 
eller asteroid passerar sfären är risken för kollision med 
jorden i genomsnitt så stor. Man kan jämföra med en 
ärta placerad på en fotbollsplan. En okänd himlakropps 
passage kan liknas vid att en regndroppe faller från skyn 
mot planen. Den kan hamna precis var som helst, och 
den minimala risken att den ska träffa ärtan är jämförbar 
med den risk vi ville uppskatta. Fast om det verkligen 
regnar räknas dropparna i miljarder, och ärtan blir i alla 
fall så småningom våt!

Hur lång tid det i 
genomsnitt tar innan jorden 
blir träffad beror alltså på 
hur många de okända 
objekten är. Om de t.ex. är 
1 000 stycken och i medeltal 
passerar en gång per år, så 
tar det cirka 100 000 år. 
Risken för en krock inom 
det närmaste seklet blir då 
en på tusen – men observera 
att vi då talar om en 
statistisk genomsnittsrisk, 
relevant för okända objekt. 
Varje gång vi upptäcker en 
“jordbanekorsande” asteroid 
eller komet minskar antalet 
okända med 1, och visar sig den himlakroppen dessutom 
ofarlig under 100 år, så minskar även den obehagliga 
krockrisken.

Spaceguard
Om vi till slut kan upptäcka alla och avfärda alla som 
ofarliga i 100 år, så kan vi och våra barn sova lugnt 
under det närmaste seklet. Detta är målet för ett stort 
projekt, som just nu pågår på observatorier runtom i 
världen och som populärt brukar kallar Spaceguard -- en 
term introducerad 1973 i romanen Rendezvous with Rama 
av Arthur Clarke.

Åren kring 1970 var en historisk märkespunkt. 
Då landade Apollofarkosterna på månen, och deras 
passagerare hemförde nästan 300 kg sten som till 
övervägande del visade sig vara s.k. breccior, dvs. 
slumpvis hopfogade gytter av olika komponenter. 
Att månytan domineras av just sådant material, som 
företrädesvis bildas då hett material slungas omkring, 
spräcks upp och pressas ihop som vid meteoritnedslag, 

blev det avgörande beviset för att månkratrarna i 
allmänhet är nedslagskratrar.

Jorden bombarderas fortlöpande! 
På den tiden kände man bara några få jordbanekorsande 
asteroider och man hade svårt att uppskatta det totala 
antalet. Läget var även oklart när det gällde förekomsten 
av nedslagskratrar på jorden. Vissa pionjärer, som 
amerikanen Eugene Shoemaker och svensken Frans 
Wickman, hade hävdat ett sådant ursprung för vissa 
runda strukturer och kratrar. Shoemaker hade lett i bevis 
att Barringerkratern i norra Arizona är en nedslagskrater. 
Men geologerna i allmänhet var svåra att övertyga och 
höll i det längsta fast vid interna orsaker till märkena 
på jordytan.

Men räkningen av nedslagskratrar på månen och 
dateringen av dess yta ledde till att man insåg 
att massor av liknande kratrar måste ha bildats 

även på jorden. På vår 
geologiskt aktiva planet med 
väder och vind som eroderar 
ytan måste de flesta vara 
utsuddade, men framväxten 
av den nya vetenskapsgren 
som kom att kallas 
“impaktgeologi” (impakt = 
nedslag) stod inte att hindra. 
Den har nu lett till att flera 
hundra stora nedslagskratrar 
har identifierats även på 
jorden. Därav förstår man 
nu, att det på en miljon 
år inträffar ett par, tre 
krockar mellan jorden och 
asteroider eller kometkärnor 
som överstiger 1 km i 

diameter. De kratrar som då uppstår blir minst 20 km 
i diameter.

Ibland, fast med mycket längre intervall, är kropparna 
mycket större och därmed även de resulterande 
kratrarna. Det står klart att denna fortlöpande 
kraterbildning är en viktig process inom geologin, inte 
bara på jorden och månen utan överallt i solsystemet. 

Dödsbringande nedslag identifieras
Ett tiotal år efter Apollolandningarna, kring 1980, 
skedde nästa stora upptäckt, nämligen att livets historia 
på jorden har påverkats drastiskt av stora komet- eller 
asteroidnedslag. De första studierna gällde det lerskikt 
som deponerades i sedimenten världen över vid tiden 
för dinosauriernas utdöende för 65 miljoner år sedan. 
En forskargrupp ledd av nobelpristagaren Luis Alvarez 
fann att detta skikt innehåller kraftigt förhöjda halter av 
tungmetallen iridium – ett grundämne som är relativt 
ovanligt i jordskorpan, därför att det mesta av jordens 
iridium tros ha sjunkit till jordens inre tillsammans med 
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järn och nickel när jorden skiktades och dess metallkärna 
uppstod. 

 Förklaringen till att just det 65 miljoner år gamla 
skiktet är så rikt på iridium skulle kunna vara att en stor 
himlakropp slog ner då – en oskiktad himlakropp med 
mycket högre iridiumhalt än jordskorpans. Vid detta 
jättenedslag skulle hela jordens markskikt ha blandats 
upp med utslungat material från himlakroppen och 
anrikats på iridium. Denna idé har stötts och blötts i 20 
år och orsakat stora tvister bland geologerna, men att 
ett stort nedslag ägde rum står utom allt tvivel. Dels har 
man hittat mineralkorn i lerskiktet, som bara kan bildas 
vid de extremt höga tryck som uppstår vid nedslag, 
och dels har man faktiskt hittat kratern. Den är ca 
200 km stor och ligger begravd vid kusten av Yucatan-
halvön i Mexiko, vid en liten stad som heter Chicxulub. 
Kratern, som uppkallats efter platsen, har kallats för 
“den rykande pistolen” i jakten på dinosauriernas 
dödsbringare. 

 Den är en av de största 
som har identifierats på 
jorden och är precis 65 
miljoner år gammal. Att 
detta jättenedslag inträffade 
i stort sett samtidigt med 
den episod, då inte bara 
dinosaurierna utan även 
70% av jordens havslevande 
djurarter dog ut, kan inte 
gärna vara en slump, och det 
råder nu en tämligen stor 
enighet om att nedslaget var 
den stora boven i dramat. 
Inte nog med det, utan man 
kan dessutom finna en påfallande god korrelation mellan 
de stora händelserna som lett till massdöd i allmänhet 
under de senaste 200–300 miljoner åren och de största 
identifierade nedslagen. 

En fara för mänskligheten? 
Man får alltså intrycket att livet på jorden – hela 
biosfären – inte bara styrs av genetisk evolution med de 
bäst anpassades överlevnad à la Darwin, utan dessutom 
är i händerna på slumpvis inträffande nedslag av 
kometer och asteroider. Detta ger en obehaglig bild av 
människans villkor. Vår överlevnad som biologisk art 
tycks hänga på en skör tråd och vår utrotning är kanske 
bara en tidsfråga!

Men dessa tidsperspektiv är dock alltför långa för att 
orsaka verklig oro. Mycket större betydelse fick en annan 
insikt, som kom för drygt tio år sedan i slutet av 80-talet. 
Många beräkningar hade då gjorts av de fysikaliska och 
kemiska effekterna av stora nedslag, och den bild 
som framträdde påminner i stora drag om “den 
nukleära vintern” – den utdragna period av kyla och 
missväxt som har förutsagts följa på ett storskaligt 

kärnvapenkrig. Orsaken är stoft i stratosfären, som 
avskärmar solljuset runt hela jorden. Efter nedslaget 
av en komet eller asteroid större än 1 km i diameter 
skulle det uppslungade stoftet tillsammans med sot och 
rök från globalt rasande bränder skapa en ljusskärm 
tillräckligt mörk för att slå ut mycken växtlighet och 
förstöra flera års skördar. 

Om detta inträffade nu skulle en sådan global 
miljökatastrof förväntas skörda hundratals miljoner, ja 
kanske miljarder mänskliga dödsoffer. Det är naturligtvis 
omöjligt att veta exakt, men att en kraftig decimering av 
människosläktet skulle ske är oomtvistat. Konsekvensen 
av denna insikt är värd att notera: vi löper alla risken 
av en sådan jättekatastrof, och risknivån är en på några 
hundratusen år (dvs. intervallet mellan nedslagen av 
kilometerstora himlakroppar).

Ska man jämföra olika dödsrisker kan man egentligen 
bara gå efter hur många som enligt statistiken 

omkommer per år, och i 
den meningen är de stora 
nedslagen på samma nivå 
som flyghaverier. Skillnaden 
är bara att de senare sker 
varje år och skördar 
hundratals offer åt gången, 
medan de förra bara sker 
någon gång per miljon år 
fast med miljoner gånger fler 
dödsoffer.  

Sedan detta stod klart har 
mycket arbete lagts ner på att 
sätta igång det ovan nämnda 
Spaceguardprojektet, vars 
mål är att hitta nästan alla de 

kilometerstora objekt som skulle kunna vara farliga och 
– förhoppningsvis – pricka av dem alla som ofarliga 
under det närmaste århundradet. Det vore ju mycket 
osannolikt att någon sådan krock skulle stå så nära 
inför dörren, och skulle det mot förmodan visa sig 
vara fallet, så finns det troligen en chans att avvärja 
katastrofen genom att med hjälp av rymdsonder ge 
objektet en mycket liten men tillräcklig knuff så att dess 
bana ändras. 

Att eliminera risken
Spaceguard har kommit igång, främst med amerikanska 
insatser än så länge, fast även andra stater börjar 
nu inse att hotet är globalt och att internationella 
ansträngningar krävs för ett snabbt resultat. Fler och fler 
jordbanekorsande asteroider har upptäckts, och man är 
nu uppe i över 500 stycken som tros vara minst 1 km i 
diameter. Samtidigt tror de flesta nu att det totala antalet 
är ganska välbestämt och ligger kring 1 000.

Målet är alltså i sikte, och det kan röra sig om ca tio år 
tills vi känner till minst 90 % av alla som finns. Om alla 
dessa visar sig kortsiktigt ofarliga kommer man att ha 
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Stevns klint på Själland i Danmark. Här kan man se det iridiumlager 
som uppstod vid övergången mellan krit- och tertiärperioderna.
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Den förväntade tiden mellan nedslag motsvarande en 
viss mängd exploderande trotyl. Tunguskakatastrofen 
är det nedslag som inträffade i Sibirien 1908. Tsunami 
är en mäktig flodvåg som kan svepa flera varv runt 
jorden. K/T avser det nedslag som ägde rum vid grän-
sen mellan krita- och tertiärperioderna för 65 miljoner 
år sedan.

minskat risken för nedslag inom 100 år (dvs. av okända 
objekt) till mindre än 1/10 av vad den var när projektet 
började. Men vägen dit är komplicerad, och de senaste 
åren har bjudit på flera episoder när vi plötsligt har stått 
inför en reell hotbild och sensationsglada massmedier 
har tyvärr ibland inbjudit till panik. 

Att det är så är inte konstigt. En viss bråkdel av 
de nyupptäckta asteroiderna har banor som kommer 
mycket nära jordens, och när man beräknar deras rörelse 
under loppet av det närmaste seklet finner man ibland 
närpassager intill jorden. Vår kunskap om en sådan bana 
är aldrig perfekt, och så länge som observationerna är 
ganska få, och givetvis behäftade med små fel, kommer 
även de parametrar som bestämmer banan att vara 
osäkert bestämda. Man har lyckats ringa in den verkliga 
asteroiden någorlunda väl fast inte exakt. Inom ramen 
för osäkerheten kan man tänka sig ett oändligt antal 
varianter, var och en med en exakt bestämd bana – och 
vi vet inte vilken som är den verkliga asteroiden.  Om 
det nu inträffar en närpassage intill jorden efter 20–30 
år, så kommer de olika varianterna, genom att de har lite 

olika omloppstid, att ha spritt ut sig till ett långt tåg som 
färdas längs i stort sett samma bana. När de passerar 
som närmast jorden, sker det alltså i tågordning under 
loppet av en viss tid, och eftersom jorden rör sig, så sker 
de olika passagerna på lite olika avstånd. Men alla är i 
allmänhet betryggande, så att ingen kollision sker.

Kom ihåg att en av dem motsvarar den verkliga 
asteroiden, fast vi vet inte vilken. De olika varianterna 
störs olika av jordens gravitation eftersom 
passageavståndet är olika, och de kan därmed få än 
mer olika omloppstider. I vissa fall kan den nya 
omloppstiden hamna i “resonans” med jorden, så att ett 
jämnt antal varv av den tänkta asteroiden svarar mot 
ett jämnt antal varv även av jorden. När dessa antal 
varv har gått, inträffar en ny närpassage, och risken är 
överhängande att en krock då kan komma att ske.

Det som har hänt de senaste åren och säkert kommer 
att hända igen är att sådana möjligheter identifieras inom 
ramen för osäkerheten i en nyupptäckt asteroids bana. 
Man kan då uppskatta risken för en kollision på ett 
bestämt datum några årtionden framöver, och den är 
större än noll. I sådana fall söker man snarast få fler 
observationer så att banans osäkerhet minskas. Hittills 
har detta alltid gett det väntade resultatet: den mycket 
lilla risken för en kollision har snabbt kunnat elimineras.  

Så långt har man kommit i dag, och vilka nya vägar 
forskningen kan ha tagit om ytterligare tio år är omöjligt 
att säga. Låt oss bara konstatera, att det rör sig om ett 
av mänsklighetens mest grandiosa projekt -- att rädda 
sin egen överlevnad mot ett hotfullt naturfenomen som 
faktiskt går att göra någonting åt!                                ♦

PASSAGEPLAN

jorden

"nyckelhål"

osäkerhetsellips

Osäkerhetsellipsen för en jordnära asteroid visar det område där den 
kommer att passera jorden som närmast med hänsyn till bristerna i 
banbestämningen. Några av de möjliga banorna passerar ”nyckelhål” 
där asteroiden hamnar i resonans med jorden, vilket ökar risken för 
kommande krockar.


