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Våldsamma möten hos våra kosmiska grannar 
 

Att solsystemet är en ogästvänlig plats, det kan livet på jorden intyga. Utdöenden 

är relativt frekventa, varvid det senaste stora utdöendet orsakades av en 

asteroid. Asteroider, lösa berg av sten och metall, har tidvis dundrat ned från 

rymden, kolliderat med jorden, och lämnat efter kratrar som ärrar våra 

landskap. Lyckligtvis kolliderar dessa gigantiska rymdstenar sällan med jorden 

idag. Det tidiga solsystemet var mindre gästvänligt och planeterna 

bombarderades konstant. 

 

Asteroiderna är våra kosmiska grannar. Liksom 

planeterna växte sig många tillräckligt stora, 

tidigt i solsystemets historia, för att smältas och 

differentieras. Differentiering förvandlade dessa 

planetära embryon från homogena blandningar 

till kroppar med kärnor, mantlar och skorpor. 

Dessa mindre kroppar skonades inte från 

bombardemang i början av solsystemet. 

Frekventa nedslag krossade och skalade bort 

lager från vissa asteroider, medan andra sög åt 

sig detta material. 

 

En del av det material som slungas ut från 

asteroider och planeter, vid kollisioner, når 

jordens yta och landar som meteoriter. Dessa 

rymdstenar innehåller svar på gåtor om 

solsystemets begynnelse och har till exempel 

använts för att bestämma jordens ålder. 

Meteoriterna delas in i olika klasser baserat på 

deras innehåll: stenmeteoriter, järnmeteoriter 

och sten-järnmeteoriter.  

 

En sällsynt och gåtfull skara sten-järnmeteoriter 

bär namnet mesosideriter (meso-: i mitten, -siderit: järn). Dessa meteoriter innehåller 

sten och metall som krossades tidigt i solsystemets historia. Förbryllande nog kommer 

metallen från en smält kärna, och stenfragmenten från skorpan på en himlakropp, men 

mantelmaterial återfinns ej. Inte bara det, mesosideriterna håller också rekordet för 

lägsta avkylningshastighet av alla kända himlakroppar. Frågetecknen kring dessa 

meteoriter är många, och i över hundra år har forskare sökt svar på dessa. Ännu finns 

ingen klar lösning på hur dessa märkliga rymdkompotter bildats, men forskningen är 

ung och i mitt examensarbete försöker jag reda ut några av dessa frågetecken. 
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