Min resa till
Meteor Crater
Solförmörkelsen den 21 augusti 2017 blir tillfälligt USA:s största astronomiska dragplåster. Annars är mäktiga Barringerkratern i Arizona en av Amerikas höjdpunkter – och en påminnelse om rymdens makter, upptäcker Mikael Boström.

N

ågra minuter från Winslow längs Interstate 40 i
norra Arizona, USA, ligger jordens bäst bevarade
nedslagsplats: Barringerkratern.
Meteor Crater, som den också kallas, har en
diameter på hela 1,2 kilometer och är mer än 168
meter djup.
Vid tio års ålder läste jag för första gången om Meteor
kratern i Arizona, USA. Jag har sedan den dagen velat
se detta underverk i verkligheten, och 41 år senare gick
drömmen i uppfyllelse.

istiden, en tid då Arizona var svalare och fuktigare än
idag. Nedslaget uppskattas ha varit lika kraftigt som
150 gånger Hiroshimabomben. Miljontals ton materia
kastades upp i luften. Meteoriten smältes för det mesta
av kraften vid nedslaget, men en mil i varje riktning kan
man hitta rester efter den i form av sten och fragment
av meteoritjärn.
Kratern fick sin form genom den klotformade tryckvåg
som pressade berget nedåt och utåt från nedslagsplatsen.
Troligen dödades allt levande inom de närmaste paren kilometer – här bodde troligen mammutar och jättesengångare.

Istidskatastrof

Route 66

Kratern är resultatet av en mindre asteroid som slog
ner hade för cirka 50 000 år sedan, under den senaste

Den 28 november 2016 är det minusgrader och snö i Las
Vegas. Jag och min fru hyr en bil och åker 35 mil längs
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Route 66 och Interstate 40 in i Arizona mot Williams där
vi övernattar.Vi åker försiktigt på sommardäck de återstående tolv milen till Meteor Crater. Vi får ett vänligt
bemötande av personalen vid Visitor Center, som ligger på
kraterkanten, och får sedan se en kort informationsfilm i
biosalongen innan vi går ut till kratern.
Det är en fin och solig dag. Det är en mäktig syn som
möter oss, kameran får göra rätt för sig. När vi stirrar ner
i den enorma kratern väcks funderingar på hur sköra och
oskyddade vi är på jorden. Men även en känsla av samhörighet med universum smyger sig på.
Det här ögonblicket har jag har väntat så länge på. Strax
ska vi åka vidare på vår resa genom Arizona, men nu sätter
vi ner oss och bara njuter.
Historiska personer och händelser
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Kratern är uppkallad efter Daniel Moreau Barringer, en
gruvingenjör från Philadelphia. Barringer var en av de
första att hävda att kratern var resultatet av ett meteoritnedslag. Han trodde också att det fanns metall under
kraterns yta.
Det var dock först 1960-talet som Barringers hypotes
kunde bekräftas. Eugene M. Shoemaker, känd som astronom och kometupptäckare, kunde påvisa att här hade temperaturer på uppemot 1 500 grader Celsius kunnat uppnås.
Det är flera hundra grader högre än man skulle vänta sig
av vulkanisk aktivitet. En asteroid från rymden var nog
det enda som kunde skapa sådana extrema förhållanden,
tänkte Shoemaker. Hans slutsatser blev de första definitiva
bevis för en utomjordisk påverkan på jordens yta.

Geologen Daniel Moreau Barringer.
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Senare jämförde Shoemaker Barringerkratern med
kratrar som skapats av kärnvapenprovsprängningar i
Nevada. Kärnkratrarna och Barringerkratern liknade varandra i nästan alla avseenden.
Barringer fick alltså till slut rätt. Familjeföretaget Barringer Crater Company äger än idag den berömda kratern
och bevarar den som ett minnesmärke över grundarens
vetenskapliga insatser. En till Barringerkrater har tillkommit sedan dess: en krater på månens baksida bär också
hans namn. 

Ovan: Det största fragment som
hittats är Holsingermeteoriten,
som väger 639 kg. Den finns på
Meteor Crater Visitor Center.

MIKAEL BOSTRÖM är rymdentusiast och bloggare.
Följ honom på www.astromicke.blogspot.se.
Fakta i artikeln är delvis hämtade från material på
Barringerkraterns hemsida
www.barringercrater.com.

T. h.: Reskamraten Anna-Lena
Boström vid kraterns kant.
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