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Be104

Tiptopite

K2(Li,Na,Ca)6(Be6P6)O24(OH)2·1.3H2O

Be105

Trimerite

CaBe3(Mn2+)2(SiO4)3

Be106

Tugtupite

Na4BeAlSi4O12Cl

Be107

Tvedalite

Ca4Be3Si6O17(OH)4·3H2O

Be108

Uralolite

Ca2Be4(PO4)3(OH)3·5H2O

Be109

Väyrynenite

BeMn2+PO4(OH)

Be110

Wawayandaite

Ca6Be9(Mn2+)2Bsi6O23(OH,Cl)15

Be111

Weinebeneite

CaBe3(PO4)2(OH)2·4H2O
5+
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CancriniteSodalite
CancriniteSodalite

Zeoli
3+

Be112

Welshite

Ca4[Mg9(Sb )3]O4[Si6Be3Al(Fe )2O36]

Saﬃrin

Be113

Zanazziite

Ca2Mg5Be4(PO4)6(OH)4·6H2O

Roscherite

* IMA 2013-045 = byrudi med latelse fra forfa eren Gunnar Raade.
Fra boklanseringen på Naturhistorisk museum 14. juni. Forfa erne sammen med
noen av de som har funnet meteori ene i boka. Foto: Trond Lindseth.

Bokanmeldelse
Norske meteoritter
Anmeldt av Knut Edvard Larsen

Jon Larsen,
Larsen Morten Bilet
Bilet, Øyvind Thoresen og Rune
Selbekk: Norske Meteori er. Kunstbokforlaget,
2014, 128 s. kr 399,-

Så er boka endelig her. Flere av oss har via
annonse i STEIN ( 1-2014, s 13) eller facebook
forhåndsbes lt boka, som ble omtalt som
”norsk praktbok om de norske meteori ene”.
La det være sagt med en gang: Boka skuﬀer
ikke, den svarer absolu
l forventningene.
De e er en praktbok! Gjennom dene har
ulike bøker om meteori er bli utgi på
norsk. Men denne er annerledes: Den er en
bok om norske meteori er. De 16 norske
meteori ene presenteres med god layout og
flo e bilder; både av selve meteori ene, av
tynnslip av disse og ulike bilder som illustrerer
historien rundt funnet av dem. De fleste
bildene er ta av Thoresen eller Selbekk og
er av ”praktbok”-kvalitet og er en fryd å se
på. Det er dog et minus at ikke størrelse på
objektet eller bildebredde oppgis for en del
av de avbilde meteori ene. Kanskje er de e
med hensikt - boka kan tross gode bilder ikke
ersta e det å selv se meteori ene der de
hører hjemme - på Naturhistorisk Museum.

Bokas hovedfokus er presentasjon av de
norske meteori ene. Her legges det vekt på
selve historiene omkring funnene av dem.
Ledsaget av de gode informa ve tekstene
finnes det også faksimiler av gamle avisklipp og
liknende. Boka gjør at jeg blir godt kjent med
dem - de blir på en måte mine- det er jo våre,
norske meteori er! Et lite minus ved boka er
at navnene på noen av meteori ene ikke er
de samme som er brukt i dligere li eratur.
Finmarken omtales i eldre fagli eratur også
som Altameteori en og Svartekari som
Jardalen. Forfa erene følger det som er
gjeldede navngivingsregler for meteori er,
men de e med ulike navn burde ha vært
nevnt.
Boka inneholder også mye mer en bare
om norske meteori er: Vi får en grundig
innføring i hva meteori er er, historikk, om
ulike typer ol.l. Du får også svar på spørsmål
som ”hvordan kan vi vite at meteori er er fra
Mars eller månen?” Det gis god veiledning
med enkel sjekkliste l å få svar på: ”Er det
en meteori jeg har funnet?” Et eget kapitel
om mikrometeori er er også med. Tekstene
er velskrevne i en populær form. Den er le
å lese- også for dem som ikke vet så mye om
meteori er fra før av. Fagu rykk er forklart
på en forbilledlig måte. Det er også en egen
ordliste med forklaringer l noen fag utrykk.
De e er populærvitenskap på si beste. De e
er altså en bok du trygt kan gi som julegave
l onkel, kusine, far og barn (og l deg selv).

Boka er for alle naturinteresserte i alle aldre.
Takk for en god bok ! Vi håper at vi kan få se
flere bøker av denne typen fremover.
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