
E  er det fantas  ske meteori   allet i Moss 
i 2006 skjedde det utrolig igjen i år. Som i 
Moss skulle også norges 15 meteori   falle 
over en by, i  llegg en hovedstad, ned i et 
hustak og bli funnet av fl ere mennesker.

Det startet med at hy  e-eier Anne-Mar-
grethe Thomassen den 12 mars fant en 
svart stein og hull i i taket på hy  a si i Ro-
deløkka kolonihage, ganske midt i Oslo by. 
Bare noen dager  dligere var det ingen 
stein eller hull der.

Ingen hadde se   noen ildkule fra Oslo-me-
teori  en. Spesielt i dagene 9 og 10 mars 
var det overskyet over store deler av Skan-
dinavia og en ildkule gjemmer seg over tykt 
skylag. Om de  e i  llegg skjedde på dag  d 
er det ikke le   å oppfa  e noe atmosfærisk 
drønn i en larmende by som Oslo hvor det 
foregår stor byggevirksomhet med der-
 l støy. Men har mo  a   2 meldinger om 

drønn den 9 på e  ermiddagen. Meteorit-
ten hadde truff et kanten på hustaket og 
var delt i omtrent to like store biter som 
 lsammen veide ca 550 gram.

Må sam  dig presisere at de  e fallet har 
ingen  ng med ildkulen som ble observert 
over store deler av Østlandet 1 mars. Den 
falt ned over Sigdal/Eggedal området i 
Buskerud.

På bildene i avisoppslagene var det le   å 
se at de  e var en vanlig steinmeteori   og 
som vi fi kk bekre  et når jeg fi kk se den 
på Naturhistorisk Museum på Tøyen  l 
sammen med blant andre fi nneren Anne-
Margrethe Thomassen. Den er nå  l regis-
trering og klassifi sering i bl.a Tyskland og 
som jeg antok viser det seg at det er en H 
kondri   som er breksjert, som betyr at den 
er sa   sammen av fl ere forskjellige steiner 
fra  dligere kollisjoner i verdensrommet. 

Detaljerte analyser kommer senere.  

Noen dager senere går Liv Kibsgaard en tur 
med hunden sin på Ekebergsle  a og opp-
dager plutselig en svart stein på gresset.  
En 700 grams meteori   hadde truff et fros-
sen gressbakke hvor en liten bit var slå   av 
i smellet med bakken. Denne biten var på 
26 gram ble funnet av min kamerat Mar  n 
Holst et par dager senere. Nå begynte vi å 
lure på om de  e var stort eller lite meteo-
ri   all.

Da var leteaksjonen i gang og hadde de  e 
vært en sjelden meteori   som i Moss ville 
det ha strømmet  l av ivrige meteori  le-
tere fra hele verden men en liten gruppe 
gode venner fra Polen (Polish Fireball 
Network) dukket opp. Og i slu  en av mars 
ble det funnet diverse fragmenter e  er 
en ca 150 grams stein hadde truff et asfalt 
re   utenfor en barnehage (som vi forøv-
rig holdt foredrag for senere  l stor be-
geistring) De  e var 800 meter fra funnet 

på Ekebergsle  a. I  llegg ble det funnet 
en hel stein på 115 gram i samme område 
som ble raskt solgt  l en profi lert meteo-
ri  samler i England.

Norske meteori  letere ser på takhullet på Rode-
løkka, Mar  n Holst (venstre) Jack Olsen og jeg på 

bakken. Foto: Marcin Stolarz.

Anne-Margrethe Thomassen med meteori  en.

Rodeløkkasteinen, her ses tydelig sja  eringer i stei-
nen som er breksjen. Den er sammensa   av diverse 
steiner e  er kollisjoner i verdensrommet over kan-
skje milliarder av år. På nært hold har den tydelige 

kondruler som er urstoff et i solsystemet vårt.

Liv Kibsgaard med steinen på 700 gram som hun 
fant på Ekebergsle  a

Fra høyre: Mar  n Holst (NO), Zbigniew Tyminski 
(PL) Tomasz Kubalczak (PL), Marcin Stolarz (PL) og 

Morten Bilet (NO) Foto: Kai Ze  erdahl.
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Da begynte vi å få oversikt over fallet. 
Meteoren hadde retning sør-nord, og de 
minste bitene falt ned i sør som forteller 
fallretningen. Alle steinene ble funnet gan-
ske på linje som også er typisk, spesielt for 
små fall. Ved større fall sprer de seg utover 
i et langstrakt ovalt område.

E  er uker med omfa  ende le  ng uten 
resultat konstaterte vi fort at de  e var et 
lite meteori   all og noen soppkurv ble det 
ikke behov for selv om vi regnet med at 
2  l 3 biter  l vil bli funnet. Og helt i tråd 
med vår le  ng og våre antakelser ble det 
funnet en fantas  sk meteori   på Grefsen 
li   nord i Oslo, og den var stor i norsk må-
lestokk, hele 4,6 kg! Den hadde truff et en 
gressbakke og delt seg i fl ere biter med 
den største på over 3 kilo.  

Denne meteori  en ble kjøpt av Knut Jør-
gen Røed Ødegaard  l en ganske liten sum 
som han selv sier i avisen. Synd at ikke fi n-
neren var klar over at denne meteori  en 
var verdt over 150.000,- kroner. 

Det har kommet svært mange sterke re-
aksjoner på at han har kjøpt denne  l det       

I medieoppslagene i det siste om meteorit-
ter har det vært en del forvirring om ver-
dien av meteori  er og det med god grunn. 
Gjennom mange år som samler og handler 
av meteori  er skal jeg her prøve å oppkla-
re noe av de  e.

Prisbildet på meteori  er er veldig kom-
plekst med enorme prisvariasjoner som 
først går e  er type, sjeldenhet,  lstand, 
jordisk alder, hendelse og mengde. Mar-
keds  lgangen er også vesentlig for prisbil-
det.

For det vitenskapelige er det sjeldenhet og 
jordisk alder det mest vesentlige. For sam-
leren er det i  llegg  l type, sjeldenhet og 
 lstand det totale bildet med fallets om-

fang i vekt og hendelse. Aff eksjonsverdien 
kan også være rela  v stor på meteori  er 
hvor blant annet trufne gjenstander kan 
være nesten like mye verdt som selve me-
teori  en.

Generelt se   er jernmeteori  er billigere 
enn steinmeteori  er fordi de o  e er fun-
net i store mengder av en og samme mete-
ori  . I  llegg har de sistnevnte langt større 
variasjon i typer og sjeldenhet.

Blant «ferske meteori  er», som viser svart 
fi n brenningshinne er vanlige steinme-
teori  er (eng.ordinary chondrites) som er 
kondri  er med kondruler, minst verdt med 
priser fra noen 10 talls kroner per gram og 
oppover  l noen hundre. De  e fordi de er 
de vanligste meteori  ene og prises e  er 
type og hvor mye det er av det spesifi kke 
fallet (mengde).

Akondri  er derimot (sjeldne steinmeteo-
ri  er uten kondruler), er de mest verdi-
fulle med priser fra noen hundre og opp  l 
5 – 6 tusen kroner per gram (  l eks. mars 
og månemeteori  er)

Avslutningvis så minner jeg om at det siste 
året har ramlet ned meteori  er i Valdres 
og i Sigdal/Eggedal som jeg håper det blir 
funnet biter av.

På gamle meteori  er er prisene langt bil-
ligere med priser fra 50 øre  l noen få kro-
ner per gram på vanlige  ng. På sjeldne 
og historiske meteori  er kan prisbildet 
fortsa   være høyt. Prisene styres her et-
ter hvilken  lstand de er i e  er mange år 
med jordisk opphold som har påvirket me-
teori  en med forvitring. Som eksempel 
på historiske meteori  er kan nevnes den 
som falt i Pultusk i Polen (nær Warszawa) 
i 1868, hvor bor  mot 100.000 steiner falt. 
I dag er den fortsa   en kostbar meteori   
selvom den er av det vanligste typen.

En fl o   form eller retningsorientert me-
teori   er mer verdt enn en uformet jern-
klump.

En vesentlig  ng som påvirker pris bety-
delig er om meteori  en er registrert eller 
ikke. Det fi nnes en stor mengde uregistrer-
te og uklassifi serte gamle meteori  er på 
markedet som er rimelige, fortrinnsvis fra 
Nord-Afrika, som kalles NWA meteori  er 
(North West Africa)

Generelt for alle meteori  er er mengden 
vik  g for pris. Mao  l mer man fi nner av 
en meteori    l mindre blir den verdt, ak-

som omtales som en svindelpris. Hele his-
torien blir nå omtalt av mange som «Gref-
sen-ranet».

En del av Grefsensteinen på over 3 kilo, 
bilde fra TV.

”Oslo oversikt” som viser 4 av 5 steiner, den lille på 115 gram som ble solgt  l utlandet har vi ikke 
data på bortse   fra i Ekeberg området. Bildet viser sør-nord retning med den minste i sør ved 

barnehagen og den største i nord på Grefsen.

Mars meteori   Los Angeles funnet i 
California, USA i 1999.

Verdien på meteori  er
Av Morten Bilet
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