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J ä t tekula
av eld över
Lissabon.
Lysa�de meteor tre

gånger

större än månen.

·

MENE TEKEL.
Hotade jorden med katastrof.
Störtade i havet.
·

( Frtln
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LomtonkOf'respondent.)

•LONDON, 30 �ec. Från Lissabon
kunde man pi\ måndagsaftonen se en
jättcmeteor, som anses vara den stör·
sta, som någonsin nått jorden, betyg·
ligt större än den som år 1908 påträf·
fades i Sibirien, då flera kvadratmil
skog ödelades vid nedslaget. DA man
upptäckte meteoren öv.er Lissabon • på

måndagsaftonen, syntes den på natt·
himlen tre gånger så stor som månen.
Den passerade över stade n som en Jy.
sande strimma, och man kunde även
märka lufttrycket. Folk greps av för
färan och tro dde, att undergån�::ep var
nära� men mete oren fortsatte ut över
havet och försvann sannolikt ute i

Atlanten.
Jorden'· kan skatta sig lycklig, att
den klarade sig den här gången, yttrar
dr Whipple, chefen för Kew-observa·
toriet , vilken av Daily News intervju

ats om jättemeteoren, vilken . enligt
uppgift passerade över Lissabon med
ett dån som av ett snälltåg, me dan
hela landskapet u pplystes av ett skarpt
sken miltals omkring, Dr Whipple sa
de sig trQ, att metarfallet förorsakats
av "en olyckshändelse" inolll värt sol�
system.
Det är naturligtvis icke ute�
slutet, säger han, att en vacker dag
en verklilrt kolossal meteor kan träffa
jorden utan att såsom de mindre me·
teorerna ha förbränts av luftfriktionen.
Det skulle bli allt annat än skrattre
tan d e, ty det kunde bety.da. jordens UD·
dergång.
De engelska astronomerna, som med
späpning avvakta närmare iaktta�relser
om fenomenet, förklara, att meteoren
sa nnolikt icke tillhört n�n känd och
inre!rlstrerad metorflock.
Antagli�n
flög den över Lissabon på mycket stor.
höjd - inemot l 000 kilometer ell e r
mera - innan den st ö rtade ned i. ha
Man frågar sig emellertid, vad
vet.
som skulle ha inträffat, om den slagit
ned exempelvis i England.

Den jättelika meteoren hör av allt'
att döma till de största som någonsin
iakttagits. Att den var större än den
s1biriska av 1908, är dock naturligtvis
ett ganska löst antagande. Dess upp·
gi vn a dimensioner, tre gånger större än
m:ånen, förefalla· imponerande, m en bero
ju på avstånden; d. v. s. projektilens
höjd över j or dyt an . Röjden kan emel·
lertid blott erhållas geno m samtidiga
observationer , från två platser· på s ä
stort avstånd från varandra, att eld
ku l ans läge p! him len synes förskjuten.
Några sädana mätningar ha icke med·
delats. E nligt en uppgift har meteoren
gått fram "över hustaken" i Lissabon,
enligt en annan har den passerat sta
den
på ö ver
tusen kilometers böjd.
Detta är en vid marginal, och den är
a vgörande
för
fdgan om meteorens
verkliga storlek.
Uppgiften att meteoren slagit ned i
A tlanten utanför Lissabon, är uppet
hariigen också gru n dad på en gissnin:
Det är mycket vanligt, att de, som se li
en lysande eldkula, uppge, att den tagi �
marken på ett avstånd av enda s t några
tiotal eller hundratal meter eller "strax
bortom triirltopparna", dA d en i verk
ligheten gätt fram p§. flera kilometers
höjd och varit synlig över en stor del
av jordklotet.
Att meteorens höjd över Lissabon·
sannolikt
va ri t jämförelsevis ringa,
framgår emellertid av iakttagelsen !ltt
den åtföljdes av ett dån, som liknas vid
det, som lis tad kom m es av ett snälltåg.
Det ligger uära till hand� att samman·
ställa
iakttagelsen
med det m ärkl iga
fenomen, som enligt ett· för ett par da·
gar sedan Ater!l'ivet meddelande frAn
Svenska Dagbladets Oslokorrespondent
observerades över st<>ra delar av Trön·
delagen.- KL 2,20 pli. natten vaknade
folk, säges det, av ett sll. vAldsamt brak,
att husen skakade, och samtidigt upp
lystes hela landskapet av ett intensivt
blått ljus. Beskrivningen stämmer ju
ganska väl överens med det i Portugal
observerade lJusfenomenet.
Den sibiriska meteoren, 80m omnäm·
nes i tel�ammen fdn Lissabon, st3r·
tade ned i grannskapet av staden Kantik
vid J enisejs bi flod Steniga Tunguaka,
·'len 30 juni 1908. En meteor av ofant
lig storlek, ka11ske en bel metE>orsvärm
eller huvudet av en komet, !log ned· i
-narken med d VåldRam kraft, att jor·
rlen bävade på tusentals kilometers av·
stån d .
Stenarna frlin himlen voro in·
�t"eptn i ett glödande gasmoln, som an·
tände
!lkosren
oeh al�trade en doan
hetta, att människorna nära nog skllla·
des pl 80 kilometers d i stan s. Från plat·
sen
för
nedslaget u tgick en orkan·
artad vind åt alla sidor, som fullstän·
digt slog ned skogen inom ett omr åd e
nv flera tusen kvadratkilometer,
Sedd
från en böjd har trakten nu, mer än
20 år efteråt, utseendet av en solfjäder
med 60 kilometers radie, inom vilken
alla träd ligga 1.-ullslagna utan grenar
och bark. r närheten av nedslagsplat·
�en ba dussintals fördiupnin�ar upp
·•litt mPd pn vinn från 10 till nO meter
En r.vsk geolog, som undersökt platsen,
unpskattar vikten av var och en av dt>
1":,.,..,,.,..,Plc:ka stenarna till icke mine:\; än
1�1'1 ton.
q8",.,., knriMnm kan n;;•�nlls. Ptt den
,jhiri�bt nrn:pld:!Pn� npr1"111!!: ohoP'"VP·
·�rlP� virl KPwnhoprv9tMiPt vin Ri�h
rtnnrl i �nrrpv i Rn'!lon"' ,J;;. <lr>n i te·
1f'!!"l"il mrhf>t nmniimniiP .T W W h innlp ii r
•nnerintenrlPnt.
DE' rlial!'ram. �om er·
'·�llitc: mE>rl vtter�t kiin•lil!'A mikrob11r0·
·mltl'r. reg-i�trPrJlile nlimli!!'en de i me
�eorfnllet uppFtllE>nne luftv�g-orrta. !\{an
!;:ar;, �i<Je�l"-;;, 1?å. sätt.. och ..vi� sii.2'a. att
-:h�llen 1 �l1lHlP.D hor<'tl'� •tn'll'l f·Jll Eng·
b n d.
Att en jiitl.emct&or friin. himlen akuila
kunna förorsaka en fruktansvärd ka
tastrof, om den i c k e ramlade ne.d i
obebodda trakter eller i havet, är otvi
velaktigt. Den största kända stenen av
kosmiskt ursprung är en järnklump av
över 50 ton, som nyligen påträffats vid
<!tootfoutcin i Sydafrika. Den största
meteorit, vars fall verkligen observera·
des, ramlade den 17 februari 1930 ned
vid Paragou]d i Arkansas ooh hade en
'vikt av 370 kilogram.
·•
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