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Små strukturer avslöjar dramatiskt ögonblick i Dalarnas 
historia 

 
Nämn Dalarnas län och de flesta tänker på djupa skogar, midsommarfirande 

och snötäckta fjäll. För 377 miljoner år sedan, under tidsperioden Devon, såg 

landskapet helt annorlunda ut. Marken var täckt av ett innanhav där det 

simmade hajar och förhistoriska fiskar, på land fanns ännu inga däggdjur, och 

de första växterna hade precis börjat kolonisera det tidigare ogästvänliga och 

karga landskapet.  

Plötsligt skulle landskapet genomgå en stor och abrupt förändring, en meteorit rusade 

genom jordens atmosfär och slog ned i de centrala delarna av nuvarande Dalarnas län. 

Resterna av den krater som bildades vid nedslaget ser vi idag som Siljansringen, som 

med sin diameter på 52 km är Europas största krater. 

Att Siljansringen är en gammal meteoritkrater fastslogs av geologer redan på 1960-

talet baserat på fynd av så kallade chockstrukturer. Det finns både mikro- och 

makroskopiska chockstrukturer, och det som är unikt för dessa är att de bara bildas 

när berggrunden utsätts för enormt högt tryck. Att identifiera dessa kan därför vara ett 

bevis på att en kraterformation verkligen skapats av ett meteoritnedslag.  

 

Små chockstrukturer i mineral 

För att hitta dessa små chockstrukturer tittar man på mineralkornen, ibland inte större 

än 0,05 mm i s.k. elektronmikroskop. En mikroskopisk chockstruktur som används 

som en indikator är planar deformation features (PDFs) som tar sig formen av täta 

lameller i mineralet kvarts. Det finns förhållandevis mycket kunskap om just kvarts 

och hur det påverkas vid ett meteoritnedslag, men vi vet desto mindre om andra 

mineral, t ex fältspater. Ett mineral som är av intresse att undersöka är zirkon, ett 

tåligt mineral som innehåller små mängder av de radioaktiva ämnena uran och 

thorium. Dess radioaktiva egenskaper med kända halveringstider gör att zirkon 

fungerar som en ”klocka”, som startar om när de utsätts för stora tryckförändringar. 

Tack vare detta kan vi använda zirkoner vid datering av olika händelser långt bakåt i 

tiden. Vissa forskare menar att det kan vara möjligt att datera meteoritnedslag via 

uråldriga zirkoner och därmed få information om hur stort inflöde av meteoriter det 

var tidigt i jordens födelse.  

 

Tidigare studier har visat att kvarts från Siljansringen uppvisar dessa mikroskopiska 

chockstrukturer – PDFs. Genom att titta på zirkon från samma område och jämföra 

dessa med kvarts så fås ny kunskap om hur zirkon påverkas av ett meteoritnedslag.  

Hittar vi PDFs även i zirkon eller händer något annat med mineralet under dessa 

extrema förhållanden? Kvarts är vanligt på jorden, men mindre vanligt på vissa andra 

planeter - kanske skulle det även gå att använda zirkon vid undersökning av 

extraterrestriska kratrar.  
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