1
VERDENSSENSASJON - F OSSIL STEINMETEORITT FUNNETl
Den eldste kjente dodsulykke er registrert!
A v Mary Knu tsen
Brunflo i Jarntland , Sverige, gar for full
fart mot verdensbere rnmelse etter at prof.
Per Thorslund , Uppsala Universitet, Paleontologiska Institutionen , Sverige, opp daget en fossil steimeteoritt fra midtre
ordo vicium.
Henviser til prof. Thorslunds egen Falu kureren den 4.1 2.1980 og til Nature 22 .
janu ar 1981 , hvor Thorslund har en artik kel om fun net , og fo to av meteoritt en og
platen den ligger i, pa forside n av tids skriftet.
I 1952 holdt Gusta Stenforadling i Brunflo
i Jamtland pa med a sage skiver av redbrun
kalkstein. De oppdaget da en stein de aldri
hadde sett maken til for , og som de visste
ikke fantes i de trakter. Det var merkelig ,
en svart fremmedartet stein ,med tverrsnitt
pa om kring 10 em, hvor var nil den kornmet fra? Ingen geolog eller mineralog , ei
heller paleontolog kunne pa den tiden
lose mysteriet.
Den redbrune kalksteinsplaten, med den
svarte ukjente stcinen i midten, ble satt
bort og glemt, til prof. Per Thorslund i
fjor kom over den og studerte steinen

nsermere .
Professoren hadde for seg en kalksteinsplate dannet av slam fra en ordovicisk
havbunn , den gang havet dekket hele
Jamtland , og hvor det levde primitive
havdyr. Hvilken stein kunne blande seg
ene og alene i dette selskapet , ja til og
med bore seg ned i slammet og legge seg
omsvopt til hvile der? Stor fart matte den
ogsa hatt. En ny tanke stod tindren de
klar for den sta dig forskend e Thorslund.
Meteoritt! Fra oldtiden, paleozoicum? Da
matte den veere fossil. Pro f. Thorslund ble
meget ivrig. Han satte seg i forbindelse
med prof. Frans E. Wickmann ved Stockholm Universitet, som er ekspert pa

meteoritter, og pa hvordan de oppferer
seg nar de nar jorden .
Her vil jeg innskyte at prof. Per Thorsl und
selv rna veere spesialist pa meteoritters
oppfersel gjennom jordens atrnosfeere
og idet de kolliderer med var bla planet.
Ingen andre enn Thorslund perso nlig oppdaget at Siljansringen i Dalarne , Sverige,
ble til ved et av verdens sterste meteorittnedslag for ca. 360 million er ar siden.
Meteoritten , eller deler av den , er aldri
blitt funnet , massen fordarnp et antakelig
til gassmolekyler , slik det gjer nar en
meteoritt er over en viss sterrelse.
Prof. Wickrnann undersekte steinen og
fastslo at Thorslund hadde rett , det er en
fossil steinmeteoritt, at tp a til den eldste
meteoritt som er funnet. Alderen beregnes
til ca 46 3 mi1lioner ar, som ogsa er
alderen pa kalksteinen den ligger i.
Noen fa eksemplarer av fossile meteoritt er
er kjent i Sovjet , men de har en alder poi
»bare» 100 millioner ar. Brunflometeoritten er den eneste fossile steinmeteoritt
som noen gang er funnet.
Prof. Wickrnann konstanterte at steinen
var kommet fra himmelrommet , den
inneholder krom , som bland et seg kjemisk
pa en mate som ikke skjer pa jorden ( i
jordskorpa forekommer krom ho vedsakelig som krom-jernstein (kromitt), oppIyser Aschehougs konversasjonsleksikon) .
Formen pa steinen viser at den er et stykke
av en sterre meteoritt , som ble sprengt i
stykker pa noen mils heyde over jorden .
Delene ble da spredt vidt omkring.
Meteori tten er en chondritt , som er en
alminnelig betegnelse pa steinmeteoritter.
Chondrittene har fatt sitt navn etter det
marmorliknende steinmateriale, kjent
som chondruler, som finnes i meteo rittene . Chondruler kan variere fra ca.
3 mm i diameter ned til meget sma kuler
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og kulefragmenter (sitat fra bo ka »Fra
meteorenes verden»av Carleton B. Moore).
Chondrulenes fine struktur-detaljer i steinmeteoritten fra Brunflo er godt bevart ,
men den kjemiske sammensetning og
mineralogien er sveert forandret, idet
krom er det eneste opprinnelige mineral
som er bevart.
Etter fallet i kalkslammet pii havbunnen
har steinen gjennomgatt forandringer i
substansen . Gjennom sprekker i steinens
midtparti , som ble til ved avkjeling da
den suste gjennom jordens atrnosfeere,
mistet den , under oppbevaringen i kalkslammet , aile sine mineraler som olivin ,
pyroksen , nikkeljern , troillitt (jemsulfid
som finnes i meteori tter, nesten rent FeS.
For evrig har tro illitt de samrne egenskaper som magnetki s) , og alt jern og
magnesium er forsvunne t. Sprekkene ble i
stedet fy lt med kalkspat , de andre hovedmineraler er barytt , en Cr-Y-holdig
»phengitt» og et mineral av koboltittgruppen , med mer kobo lt enn nikkel.
Rundt meteoritten er det korona-liknende
ringer. Korona betyr egen tlig lysende
ring omkring en gjenstand .
Ringene rundt meteoritten har fargene
brunt , gratt og rodt. De representerer
tydelig kjemiske reaksjoner mellom kalkslam eller hvis senere , mellom kalkstein
og det opprinnelige materiale i meteoritten. Disse sonene star igjen iiundersoke .
Trass i substansbyttet beviser chondrulene
i meteorittens masse at det er en steinmeteoritt.
Hadde ikke den ne meteoritten blitt god t
bevart i kalksteinen ville den sikkert for vitret helt bort gjennom ar-millionene
som er gatt.
Yed met eo rittens store fart ned i havbunnen knu ste den samtidig hodet pa en
blekksprut , en o rthoceras, som la og kos et
seg akku rat i ned slagsfelt et , en naturuly kke med deden til felge, Den eldste
kjent e dod sulykke er na registrert.
B1ekkspruten er selvfe lgelig OgS3 blitt fo s-
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sil , og ses pii kalksteinespla ten inntil meteoritten. Foto av platen med steinrnete ori tte n og blekkspruten med kropp ute n
hode, fe lger artikkelen.
Fotoet er det samme som pryder fors iden
av Nature. Pro f. Thorslund har , med all
vennlighet , gitt tillatelse til a benytte
dette i NA GS-Nytt .
Jeg retter en stor takk til Prof. Thorslund
som gay meg tillatelse til 3 benytte artikkelen i Falukureren og Nature og fotoet
av kalksteinsplaten med meteoritten og
blekkspru ten . Uten denne tillatelse ha dde
ikke dette innlegget blitt til.
Jeg retter en stor takk til prof. Gunna r
Henningsmoen , Paleontologisk museum,
Oslo , som nedla et sto rt arbeid med a
ove rsette art ikkelen av pro f. Thorslund i
Na ture til norsk , og for Iyskopiene jeg fik k
tilsendt av bade artikkelen og foto av
platen med den fossile steinmeteoritten
og ble kkspru ten .
Mange takk!
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