NORSKE METEORITIER
Tekst og foto lnge Bryhni
Ved Mineral ogisk- geologisk museum (ml del av
Geol ogisk mu seum ) blir det hvert ar undersokt en
mengde stei ner som blir levert eller rapportert inn
med tank e pa noe som har fait fra himmelrommet.
Dessverr e rna vi vanligvis skuffe finneme med at
steinen ikke er noen meteoritt (meteo rstein), men en
heyst j ordisk stein som f. eks. en svovelkis- eller
radj ern skn oll , et sty kke slagg, blesterj ern eller et
annet sme lteverksprodukt. Desto hyggeligere var det
da Jan Erik Mar dal kom inn pa mitt kontor 8.nov.
200 I med en stei n som han hevdet var en meteoritt
og som virkelig var det! Slike himmelfalne steiner er
sjeldne, -her i landet gar det 12-13 ar mellom hvert
funn og ved en slik anledning er det fristende a trekk e
frem noen opplysninge r om hver enkelt av de 13
meteoritter som til na er funnet her i landet. Stoffet er
hovedsakelig hentet fra en sto rre oversiktsa rtikkel
av O.F. Frigstad fra 1969 (Naturen, vol. 93), supplert
med opplysninger gitt av l A.D on s i Astro nomisk
tidsskrift, orginalbeskri velser i fagt idssskriftene og
annen informasjon tilgjengelig ved Geologisk museum.
Altameteorittene (etter Alta, No rge) omfatter to
stein-jemmeteo ritter som ble funnet pa fjellvidda ved
Alta i september 1902. Det var ikke obse rvert spesielle himm elfen omener forut for funn et av meteorittene, og srerlig den ene steinen var sa tydel ig forvi tret at den rna ha ligget ute en tid. En kort beskrivelse
av funnet ble gitt av C.-F. Kolderu p i en liten artik kel
i Nature n, vol. 28 for 1904 og kj emiske ana lyser og
me r gr undige und ersok el ser ble publ isert av P.
Tschirwinsky, bl. a. i Avhandlin ger utgitt av Det Nor-

Modell av den Iille Altameteorit ten, Tromso.
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Utsaget skive fra Altameteoritten. De merke
omradene har vesentlig olivin, mens de lyse har
metallisk nikkeljern. Geologisk museum, Oslo.
ske Vitenskapsakademi i Oslo, Mat.-Nat. KI. for 1925..
Stor relse, sa mmensetning og sted. Den ene av
Altameteorittene ve ide 77,5 kilo og er derm ed den
sterste som er funn et i Norge , men s den andre veide
1,17 kg. Den lille er 7 em lang og 3 em bred og bestar
av ca . 78 volumprosent olivin og resten nikkelj em
som danner en grunnmasse rundt oliv inkorne ne.
Nikke ljem et viser pa etset flate et lamell ernen ster
(Widmantattenfig urer) og begge Altameteor ittene er
k lass ifi sert som pall as itt er , en rel at ivt sje lde n
meteorittklasse.
No rske museer hadd e ikke rad til a kj ape den store
Altameteoritt en , som havnet i ho ffmuseet i Wien og
der ble delt opp i mind re sty kker og solgt til institusjo ner rundt om i verden. Finneren ga imidlertid den
minste Altameteoritte n til Bergen muse um. I offisi elle kataloger gar Altameteo ritte ne und er navn et
"F inmarken".
Grefsheimmeteoritten (etter storgarden Grefsheim
pa Nes i Ringsaker, Hedmark): Norges minst e kjente
meteoritt , funnet pa isen pa Mj esa I. februa r 1976 av
gardbru ker Johan E. Me llbye og kona, Berit. Paret
var pa vei ove r isen mellom Grefsheim og Hamar for
a se om isen, som hadd e lagt seg den siste uken, var
tykk nok til a kj ere bil fra garden pa Ne shal voya
ostover inn mot Hamar. Berit la merke til flere sma
steiner I 160 meter fra stranden pa Neshalve ya. Isflaten var sva kt rimet, og steinene var ikke sme ltet ned
i isen. Mineralogisk-geo logisk museum fikk et stykke
til undersokelse og satte straks i gang leting ette r
mer. Funnet ble beskrevet av W.L. Griffi n og K.A.
Jorgen sen i 1979 i tidsskriftet Meteoritic s, Vol. 14.

Storrel se, sammensetning og sted. Det ble funnet
8-10 fragmenter innenfor et omrade pa 40 x 20 m, ialt
45,5 g, som kunne settes sammen til en stein med
diameter ca. 5 em. Meteoritten er en steinmeteoritt
(L5 olivin-hyperstenkondritt) sammensatt vesentlig
av olivin, hypersten, pla gioklas og ca. 4 pro sent
nikkeljem. Den har svart smelteskorpe og en ytre
form som likner et tetraeder med avrundede hjemer,
Tetraederflaten, som antakelig vendte bakover under passasjen gjennom atmosfeeren, har en «voll»
langs kanten , og innenfor denn e er det langstrakt e
glassdraper som peker inn mot midten .
Grefsheimmeteoritten ble gitt som gave til Mineralogisk-geologisk museum, der den er utstilt.
Leikangermeteoritten: steinmeteoritt funnet ved
Myrdalsbreen i Leikanger, Sogn og Fjordane 22. juli
1978 av ekteparet Liv og Knut Eldholm . Paret var pa
tur i hoyfjellet nord for Leikanger i Sogn og Fjordane. I ca. 1420 m he yde ved foten av Myrdalsbreen
fant de en stein som var pafallende merk og skilte
seg ut fra den ellers lyse berggrunnen. Ved noen av
hjernene kunne man se det indre av steinen, som var
Iys under den filmtynne sort-brune smelteskorpen.
Steinen hadde troli g fait ned i sneen pa isbreen og
senere fulgt breen nedo ver gjennom flere ar, inntil
den nadde brekant en. Funnet ble beskre vet i 1980 i
tidsskriftet Meteoritics, Vol. 15.
Storrelse, sammensetning og sted. Meteoritten
var en 1,513 kg tung steinmeteoritt av type L5 kondritt. Monsteret i smelteskorpen tyder pa at steinen
har dreiet seg flere ganger idet den passerte atm osfieren.
Leikangermeteoritten ble gitt som gave til Mineralogisk-geologisk museum , der den ble undersokt og
oppbevares .
Mjelleimmeteoritten: steinmeteoritt som slo ned
om ettermiddagen 24.januar 1898 ved Mjelleim (tidligere kalt Mjellum) i Adalen i Hyen , Nordfjord. To
gutter som gikk langs veien, hart e et smell og susing
i luften ; og i det samme slo noe ned i et tre like ved,
slik at to av greinene fait ned i sna en, En av guttene
lop til, og fant en liten sort stein som hadde tilnrermet kropp stemperatur.
Mjelleimmeteoritten ble forst beskre vet av W.e.
Bragger i en artikkel i Aftenposten 1906 og av Th .
Vogt i 1914 i en artikkel i Naturen, Argang.38.
Storrelse, sam mensetning og sted. Mjelleimmeteoritten er 5 em i tverrm al, veier ca. 100 gram og
har en densitet pa 3,62 g/cm3. Steinen er dekket av
en 0,5 mm tykk, sort smelteskorpe, men er ganske Iys

inni. Den er sammensatt av min eralen e oli vin,
hypersten og nikkeljern med noe troilitt og er klassifisert som en kondritt (chondritt).
Mjelleimmeteoritten oppbevares i Mineralogiskgeologisk museum .
Morradalmeteoritten : jernmeteoritt funnet ved
Morradalselva vest for Grotli i 1882, den eneste hittil
kjente jemmeteoritt i Nor ge.
Finneren, Ole Le vstuen , var egentlig pa jakt etter
en mineralforekomst og fant den tunge steinen pa en
helle ute i en myr. Professor Reusch tipset profe ssor
W.C Bragger om funnet , som holdt foredrag om meteoritten under et mote Videnskapsselskapet i Christiania (publisert i selskapets forhandlin ger for 1893).
Senere ble den faglig beskre vet av Bragger og E.

Morradalmeteoritten, med gjennomsagning til
venstre. Geologisk museum, Oslo.
Cohen i en avhandling trykt i Videnskapsselskapets
skrifter for 1898, No. 7.
Storrelse. sammensetning og sted. Meteoritten
har form som et drikkehom med totallengde I 7 em,
veide opprinelig 2,750 kg og var godt avrundet. Densiteten er 7,85, og den bestar hovedsakelig av nikkeljem med litt delvi s sammenvokst tro ilitt (FeS) og
schreibersitt (Fe.Ni.Coj.P, Mineralet daubreelitt,
FeCr ZS 4, ble ogsa iakttatt. I motsetning til hva som er
va nlig i jern me teo ritter vise r ikk e Morrad al smeteoritten det karakteri st isk e lamell em en str et,
Widrnanstattske figurer, pa saget og etset overflate,
men de to legeringene, kamacitt og taenitt danner
0,05 mm store, spindel- eller markli gnende korn .
Morradalsmete oritten ble innkjept av Universitetet i Oslo og oppbevares i Mineralogisk-geologisk
museum.
Otteroymeteoritten: meteoritt som faIt ned pa estsiden av Otteroy ved Kragere 15. oktober 1928 ca. kl.
15 og ble slatt i stykker mot et berg like ved et hus.
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inn eholder organiske forbindel ser som fettsyrer,
aromatiske syrer og porfyriner.
Pollenmeteoritten var farst ved Norges geologiske
undersekelse i Trondheim , men ble senere gitt til
Mi nera logisk .geologisk museum.

Otteroym eteoritten. Geologisk museum, Oslo.
Nedslaget ble sett av to personer som ikke registrerte noe som heist Iysfenomen eller Iyder fer meteoritten ble knust. De sam let opp biter av meteoritten, som etter deres beretning fremdeles var varme.
Den ferste beskrivelse av meteoritten ble gitt av J.
Schetelig i 1928 under et foredrag i Norsk geologisk
forening, trykt i Norsk geologisk tidsskrift Bind 10
for aret etter.
St0rrelse, sammensetning og sted. Meteorittbitene
veide til sam men 246 gram , og det storste stykket var
7 em bredt og 4 em tykt. Det hadde en ca. 0,5 mm
tykk, brunsort smelteskorpe med en kokslignende
mikro struktur i overflaten. Inni var meteoritten grahvit og bestod av millimeterstore, runde korn av
olivin, hypersten og sma glin sende korn av troilit i
en finkornet, Iys grunnmasse. Den er klassifisert som
en olivin-hyperstenkondritt.
Mesteparten av Ottereymeteoritten oppbevares
Mineralogisk-geologisk museum i Oslo.
Poll enmet eori tten (etter garden Pollen i NordSkjona, Nesna i Nordland): meteoritt som fait ned
knapt en meter fra finneren, Andreas Pollen , 6. april
1942. Den fait ned i en halvmeter dyp sno og var
fortsatt varm da den ble tatt opp. Finneren harte
sterk dur da meteoritten fait, og fortalte at det luktet
vondt av den , da han plukket den opp . Funnet ble
forst beskrevet av F.e. Wolff i 1963 i tidsskriftet
Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 27. og Arbok for Norges Geologiske Undersokelse Vol. 223.
St0rrelse, sammensetning og sted . Polle nmeteoritten veide 253 ,6 gram og besto av runde og skarp kantede korn av olivin i en tett grunnmassse av olivin ,
serpentin (antigoritt) og nikkeljern. Den klassifiseres som en karbonholdig kondritt, og den vonde lukten etter nedfallet skyldtes sannsynligvis at den inneholdt svovelforbindelser.
Det var tidligere kjent bare 20 karbonholdige
kondritter, og Pollenmeteoritten ble den ferste av
dette slaget som var funnet i Skandinavia . De
karbonholdige meteorittene skiller seg fra andre meteoritter del s ved at de inneholder vannholdige
silikatmineraler (f. eks . antigoritt) og dels ved at de
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Skimeteoritten : steinmeteoritt som fait om kvelden den 27. desember 1848 ved garden Dalspla ssen
i Ski . Folk hadde hert sterk larm og sett himmelen
opplyst, men ikke noen ildkule . To dager etterpa ble
det funnet en knyttnevestor brun sort stein pa isen i
en bekk mer garden. Meteoritten hadde sann synligvis kommet inn fra serest og sneiet nedi bakken med
to hopp fer den la seg til ro pa den islagte bekken.
Sserlig vann kan den ikke ha veert, siden den ikke
hadde smeltet seg mer enn en halvannen em ned i
isen .
Kjemiske anal yser av Skimeteoritten ble publisert
av H.S. Ditten i 1854 og 1855 og funnet ble senere
omtalt av H. Reusch i 1885 i en artikkel i Nyt Magazin
for Naturvidenskap , 8. 29.

Skimeteoritten. Utstilt i Geologisk museum, Oslo.
St0rrelse, sammensetning og sted . Skimeteoritten
er ca. I I em vid pa det bredeste, veier 870 gram og
har dens itet 3,54 g/cm3 . Den har en 0,5 mm tykk
brunsort smelteskorpe, er Iys gra inni og bestar av
mineralene olivin, bronzitt, troilitt og nikkelholdigjem,
kanskje ogsa kromitt og kassiteritt. Olivinen opptrer
som runde korn (kond rer) og dette gjer at Skimeteoritten kan klassifiseres som en olivin-bronsittkondritt.
Skimeteoritten oppbevares i Mineralogisk -geo logisk museum .
Tro moy meteoritten: meteoritt som fait 9. april 1950
ved Lofstad hovedgard pa Trom oya i Aust-Agder.
Sonnen pa garden, Sal ve Christen Lofstad, harte en
susende Iyd og et skarpt smell fra noe som traffbak-

ken med stor hastighet. Han sa jorden sprute opp ea,
25 meter unn a og fant snart meteoritten i bunnen av
et ea. 15 em dypt hull i mosedekket jord. Steinen
hadde en temperatur omtrent som kropp svarmen, og
nedslagshullet var ikke stort sterre enn steinens diameter. Steinen ble brakt til Geologisk institutt ved
Norges Tekniske Hogskole i Trondh eim og beskre vet av ThoralfVogt i Kgl. norske vid.selsk. forhand linger, bind 22, nr. 26.
Dimen sjoner, sammensetning og sted . Meteoritten veier noe over 357 gram. Den er en kulekondritt
der kondrulene og grunnmassen hovedsakelig bestar av olivin med noe ortopyroksen. Kondrene er
mindre enn 1-1,5 mm i diameter og bestar av olivin
som stedv is har innes lutninger av merkt glass og
noen steder heller av finfibrig ortopyroksen. Stei nen
har en tydelig brystsi de som vendte fremover under
flukte n og en ryggside , som vendte bakover. Pa
brystsiden er det fordyp ninger (pie zog lypter) dannet ved luftmotstanden.
Tromeymeteoritten ble kjopt av Norges tekniske
hegskole i Trondheim der den oppbevares na.
Trysilm eteoritten : steinmeteoritt som fait ved garden Barflo i Drevdalen, Trysil , litt fer kl. 6 om morgenen 21.juni 1927. Fra ytre Oslofjorden ved Hvalerog
opp mot Try sil ble det iakttatt en ildkule med bred ,
flammende hale og rokstripe etter seg. Lyset fra ildkulen var sa sterkt at det overgikk sollyset. De enkelte iakttakeme fikk inntrykk av at ildkulen fait ned
like nordenfor, men i virkeligheten fortsatt den helt
til Try sil, der man harte en eksplo sjon .
Konservator Ivar Oftedal ved Geologisk museum
tegnet inn observasjonene med retningsangivelsene
inn pa kart og anga et lite felt der man kunne regne
med a finne meteoritter. En maned senere fant M.O.
Srether meteoritten litt son nenfor garde n Barflo i
Drevdalen. Den hadde trengt 16 em ned i Iyngtorven,
slatt seg i stykker mot en ste in og blitt kastet opp
igjen. I dag bestar Trys ilmeteori tten av to sterre stykker og en mindre bit. I. Oftedal beskrev meteo ritten i
to medde lelser pub lisert i 1929, -en i Naturen , vol. 53
og en annen i Norsk Geologisk Tid ssk rift Bind 10.
Dimens joner, sammensetning og sted. Meteoritten var relativt flat, 10 em bred og 5 em hey og veide
opprinnelig ea. 640 gram. Densiteten er 3,36 g/cm ' ,
og steinen har en merk smelteskorpe med strukturer
som gjer det mul ig a se hvordan den var orientert
under flukten . Den har avrundede trek anter (smeltetopper) pa front siden og en mengde mindre rygger
(smelterygger) langs flankene . Inni er den Iys gra av
farge, med olivin, hypersten , troilitt og nikkeljem som

hovedmineraler. Meteo ritten er klassifisert som en
olivin-hypersten kondritt.
Det ste rste stykket oppbevares i Mineralogiskgeologisk museum .
Tysnes meteor itte n: meteoritt som fait 20. mai 1884
ved garden Midt- Vage pa den ostlige delen av
Tysnes e y, S0r for Bergen. Mange hadde iakttatt en
ildkule med trakt-lignende ildhale etter seg. Ildfenomenet for over himmelen med sterke, tordenlignende skrall og rullende dronn. En dame pa Vage
hadde hort sterk larm og sett en sort , skyaktig masse
som det kom flere smell fra. Deretter sa hun noe falle
ned pa skratt, og en stevs ky virvlet opp der det traff
bakken. Damen fant bare et dypt hull, og antok at det
dreide seg om et Iynnedslag. Dagen etter ble det
funnet en stor, sort stein pa gar den . Da det senere
ble kjent at distri ktslegen gikk rundt og lette ette r en
meteors tein, ble det hele livlig diskutert. En tilfeldig
besekende amerikaner tilbod seg a kjepe steinen for
25 kroner og ga 5 kroner i forskudd. Men damen som
hadde meteoritten, fikk samvittighetsnag ved a selge
ting som var kommet ned til henne fra himmelen og
ga amerikaneren pengene tilbake. Na ble det distriktslegen som fikk hand om meteoritten, og han sendte
den til Universitetet s Mineralkabinett i Kristiania.
Som pakj onning for sin behandling av steinen fikk
damen en god belonning, H. Reuseh beskrev meteoritten i tre avhandlinger som utkom i 1885 og 1886,
bl. a.ett som ble skre vet pa norsk i Nyt magazin for
Naturvidenskap B. 29, s. 300-358. En kjemisk analyse av meteoritten ble publisert av Th. Hiortdahl i
samme tidsskrift are: etter.
Dimensjoner, sammenset ning og sted . Meteoritten hadde truffet bakken et sted der den slo gjennom
jorddekket og traffberggrunnen. Her spratt den opp
gje nno m hullet sitt og landet 13 meter unna . En
mengde splinter ble sam let opp, slik at den totale

Tysnesmeteoritten.
Utstilt i Geologisk museum, Oslo
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vekt ble 21,7 kg, hvorav den storste steinen var pa
18,95 kg. Den har en ea. 0,5 mm tykk sort sme lteskorpe. Inni har den breksjestruktur, med store, kantede gra brudd stykker med overveiende olivin og
bronzitt i en noe morkere, finkomet kondrittisk grunnmasse av olivin, bronzitt, troi litt og nikkeljem .
Tysnesmeteoritten er utst ilt i Mineralogisk-geolo gisk museum.

Viksdalmeteoritten: meteoritt som ble funnet pa
fjellet Svarteknibba nord for Viksda lsvatnet i Sogn
og Fjordane fylke i 1992. Funne t ble gjort av den
gang to lvarige Steffa n Hatlestad, som var pa tur til

Norges trettende meteoritt, funnet hasten 2001
ved Jardalen i Gloppen, Nordjjord.
Geologisk museum, Oslo.

Viksdalmeteoritten.
Utstilt i Geologisk museum, Oslo
fjells med sin far, Oddmund Hatlestad.
Meteoritten er I I em bred og veier 470 gram. Den
er en steinmeteoritt av typen aehondritt, som ikke
tidligere er funnet i Norge og ble gitt til Mineralogisk-geologisk museum der den oppbevares.

rittene som har fait ned over det norske landomradet. De vi har fatt hand om, skylder vi folk som har
hatt orer og eyne med seg i naturen. Hver eneste
meteoritt er en unik gjest fra verdensrommet som
inneho lder informasjon om universet og rna undersokes fag lig, beskrives i fagtidsskriftene og komme
inn i interuasjonale meteorittkataloger. Derfo r er det
viktig at folk fortsetter a vrere arvakne og sender inn
rare steiner som de tror kan vrere meteoritter. De geologiske museene patar seg gjeme slike undersekelser, selv om de vet at sjansene for funn av ekte himmelfalne steiner er sma , Skulle det imidlertid vise
seg at steinen er en v irkelig meteoritt, bor den
forvares betryggende pa et museum og stilles ut til
glede og undring for oss aile .

Den B .de meteoritten i Norge ble funnet av Jan
Erik Marda l pa rypejakt pa fjellet Svartekari i begynnelsen av oktober 200 I vest for Jardalen i Gloppen i Sogn og Fjordane .
Norske meteoritter frem til 2002
Gunnar Raade fikk sikret den for
museet takket vzere okonomisk
Finnested og oar
Vekt i kg
Type
stette fra Geologisk Muse ums Ven1. Ski 1848
0,850
Steinmeteoritt, kondritt
ner. Gunnar er i ferd med a beskrive
Steinmeteoritt, breksje
2. Tysnes 1884
21,700
Jernmeteoritt, ataxitt
3. Morradal, 1892 2,750
funnet og har fore lopig opp lyst at
Steinmeteo ritt, kondritt
4. Mjelleim 1898
0,100
Norges 13.de meteoritt er en konStein-jernmeteor itt, pallasitt
5. Alta 1902, 2 stk. 78,670
dritt (ehondritt) pa 700 gram , ea. 10
Steinmeteoritt, kondritt
6. Trysil 1927
0,640
em i storste tverrmal og bestar av
Steinmeteoritt, kondritt
7. Otterey 1928
0,246
bade nikkeljem og silikatminera ler.
Steinmeteoritt, karbonr ik
8. Pollen 1942
0,254
Den vi i bli oppbevart og utsti lt
Steinmeteoritt, kondritt
9. Trorney 1950
0,357
sammen med de evrige meteorittene
10. Grefsheim 19760,046
Steinmeteoritt, kondritt
i museets eie.
Steinmeteoritt, kondritt
11. Leikanger 1978 1,513
De 13 norske meteorittene utgjor
trolig bare en liten del av de meteo-
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12. Viksdalen 1992 0,470
13. Jardalen 2001 0,700

Steinmeteoritt, akondritt
Kondritt
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