
Mikrometeoritter – en ny hobby? 
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Mikrometeoritter i urbane strøk 
- er det mulig å finne? 

• Mikrometeoritter er blitt funnet i 
betydelig antall på 1990-tallet, i 
dypvannsbrønnen på Sydpolen, og ved 
smelting av snø og is i Antarktis, fra 
områder uten menneskelig aktivitet. 

 

 

• Er det også mulig å finne disse i urbane 
strøk? 
 
 

- NEI! var lenge det unisone svaret fra forskere over hele verden. 

Til det er mengder av støv og forurensning fra menneskelig 

aktivitet en uoverstigelig barriere. 



Men noe skjedde i år 2009.... 

Entusiast Jon Larsen kom på banen 

En oppdagelse på hytten hans i Brevik i 2009 gjorde at han 

begynte å lete etter mikrometeoritter i 2010. En årelang jakt 

var i gang, for å bli kronet med hell i 2015! 



Prof. Dr. Matthew Genge kom også på banen... 

Dr. Matthew Genge er professor ved 

Imperial Collage i London, og kanskje 

verdens fremste ekspert på romstøv.  

Er en av forfatterne bak ”The classification 

of micrometeorites” – en klassifisering av 

mikrometeoritter basert på deres 

sammensetning og utseende (morfologi) 

etter ferden gjennom atmosfæren. 



HG_MM1 

Funnsted:    Kokstad 

Dato:     23/2-2019 

Type sted:   Industritak, flatt 

Type MM:  Overgangsfase Barred olivine / Porphyritic olivine 

Størrelse:     0,2 mm 



Indikasjoner på en ekte mikrometeoritt: 

•Utkrystallisert magnetitt på deler av, eller hele 

partikkelen. (”Christmas trees”) 

 

• ”Dersom de er kondrittiske og har de riktige 

overflateteksturene, kan ingen si at de ikke er 

mikrometeoritter”   - Matthew Genge 

Kondritter er en vanlig betegnelse på steinmeteoritter 

som inneholder kondruler, små kuler av silikater. 

 

•Innhold av nikkel-jern metall. Av og til synlig på 

overflaten som metalliske kuler. 

 

•Aerodynamisk form er også en indikasjon på 

utenomjordisk opphav 



Barred olivine    Porphyritic olivine 

Sammenlikning med andre verifiserte mikrometeoritter: 

HG_MM1 



Størrelse og mengde av 

mikrometeoritter 

• Størrelse: De fleste er mellom 0,2 og 0,4mm, med 

   markert topp på ca 0,3mm 

 

• Mengde nedfall globalt:  100 tonn/døgn 

 

• Omregnet: Teoretisk kan en finne 4 MM pr år pr 

     100kvm   (0,3mm størrelse) 



Typer av mikrometeoritter 
Basert på graden av oppvarming / nedkjøling  

gjennom atmosfæren  

• Glass     (Fullstendig smeltet) (2000ºC) 

• Cryptocrystalline    (1900ºC) 

• Barred olivine    (1800ºC) 

• Porphyritic olivine   (1600ºC) 

• Scoriaceous (Delvis smeltet) (1500ºC) 

• Unmelted  (<0,1mm)   (<1350ºC) 

Maks temp gjennom 

atmosfæren 



Barred olivine (1800°C) 

Porphyritic olivine (1600°C) 

Glass (2000°C) Cryptocrystalline (1900°C) 

Scoriaceous (1500°C) Unmelted (<1350°C) 

<0,1mm 



Ideelle plasser å lete... 

Industribygg med flate tak 



Se etter støvansamlinger, der regnet tar veien 



HG_MM1 ble funnet her, 23/2-2019   



Letemetoder 

De fleste mikrometeoritter er magnetiske. 

Bruk en kraftig neodym magnet for å lete. 

Unngå at magnetiske partikler fester seg direkte på 

magneten. Bruk et mellomlag, f.eks. en plastpose. 



Magnetstøvsuger,  til oppsamling av magnetiske partikler 

Versjon 1, 4 hjul av plast 



Versjon 2, større hjul av gummi, stødigere under bruk 



Oppsamlerplate, av umagnetisk materiale 



Oppsamlet magnetisk støv 



På sokkel i oppsamlerboks, klar for tømming av støv 





Bearbeiding av innsamlet støv 

1. Vannbad, hvis mye løv og skitt.  

(Bearbeiding i lunkent vann i en balje) 

2. Vasking – lunkent vann, tilsatt oppvaskmaskinpulver 

Bruk f.eks en 2-liters isboks til dette, rør med plastskje  

3. Skylling – flere ganger, til vannet er klart 

 

4. Tørking, f.eks:  

 

 

5. Magnetsøk – fjerner mye som ikke er magnetisk 

6. Siling etter størrelse, mellom 0,2 og 0,4mm 



Sikter til sortering etter størrelse 

Profesjonelle (Endecotts) 

Pris: >4000kr 



Rekeboks + sikteduk fra Nisjemetall AS 

Skjær vekk bunnen av boksen, fest 

sikteduk med smeltelim.  

Pris: 15kr pr. stk 

Hjemmelagete 



Stabling av siktebokser 

 

 

•  >1,5mm 

 

•  0,4-1.5mm 

 

•  0,2-0.4mm 

 

•  <0.2mm (Finstøv) 

 



Rekvisita 
• Plastposer m/lynlås  

• Petriskåler i plast (9cm) 

(forskerfabrikken.no) 

• Tannpirkere, spiss i begge ender 

• Skalpell, til ekstra spissing av tannpirker 

• Dobbelsidig tape (Scotch) 

Oppbevaring, eks: 

  Panduro bokser 

   (www.panduro.no) 

Eske 14x11x2cm, 12 bokser  

m/ lokk, 3cm dia. 



Mikroskoptyper 

USB m/skjerm Stereomikroskop 
Trinokulært 

Compound mikroskop 



Metallurgiske mikroskop 



Valg av mikroskop 
• Til leting etter mikrometeoritter: 

–  Stereomikroskop m/belysning ovenfra 

–  Forstørrelse 10x-40x 

–  Gir dybdesyn 
 

• Til fotografering: 

–  Trinokulært compound mikroskop, m/belysning ovenfra 

–  Standarisert, objektiver og okularer kan byttes fritt 

–  Kort avstand mellom objekt og objektiv (sub mm) 

– Forstørrelser fra ca 40x til 400x gjennom okular 

–  Ca 20x til 40x til fotografering, alt etter CCD størrelse 

–  X-Y justerbart kryssbord   

–  Grov og fin justering av fokus 



Overlys for mikroskop, eksempel 

Ringlys m/ 50 LED 

Plasseres rundt objektet 



Leting under mikroskop 

• Legg en passende mengde innsamlet støv i en petriskål 

(fordelt utover, ikke i en haug)  

• Bruk f.eks 10x førstørrelse til å begynne med, og bruk en 

tannpirker til å lete med. 

• Det finnes etterhvert endel litteratur med bilder av 

mikrometeoritter, dette er til uvurderlig hjelp i letingen. 

• I Jon Larsens bøker ”Jakten på stjernestøvet” og ”On the 

trail of stardust” finnes en stor oversikt over hva som 

IKKE er mikrometeoritter, det kan spare tid å studere dette. 

(I boligfelt finnes det f.eks rikelig med nedfall fra fyrverkeri, 

små runde kuler) 



Håndtering av mikrometeoritter 

Plukking av små partikler (pinsett er uegnet): 
 

• Lag åpen plass rundt partikkelen med tannpirker 

• Fukt tannpirkeren med tungen 

• Berør partikkelen, og løft opp 

• Flytt over i oppbevaringsboks eller: 

• Flytt til petriskål for fotografering 

 

 



Fotografering 

Med compound mikroskop 
og Nikon D5200 SLR 3/2 

kamera 

•Montering av MM: Plasser en bit 

dobbelsidig tape midt på en petri-skål, legg 

MM på denne (sørger for at den ligger i ro) 

 

•Belysning: LED lys fra alle kanter, 4000K 

 

•Ekstern strømforsyning til kamera 

 

•Fjernstyring av kamera: SW styrt via USB 

 

•Bildeoverføring til PC via USB 

 

•Focus stacking SW(eks.): www.picolay.de  

 



Focus stacking 

Focus stacking SW, eks.: picolay.exe 

(www.picolay.de) 

Pga svært liten dybdeskarphet gjennom mikroskop, må flere eksponeringer 

foretas med justering av fokus. Deretter samles disse med egnet SW til ett bilde: 



Dokumentasjon 

 Notér viktige data om funnet: 
 

• Funnsted 

• Type funnsted (Takrenne, flatt tak etc) 

• Dato 

• Type mikrometeoritt 

• Størrelse 

• Evt. andre ting av betydning 



Referanser: 

Jon Larsen:           
• Jakten på stjernestøvet (2017) 

   (www.naturensmangfold.no?) 
 

• Stjernejeger (2018)  

(www.bokkilden.no) 
 

• On the trail of Stardust (2019)       

(www.bokkilden.no) 
 

• Atlas of Micrometeorites (2020)  

  (www.naturensmangfold.no) 

 

• How to find Stardust (2021) 
www.treasuresfromspace.com 



Dr. Matthew Genge, Susan Taylor et al. : 

•The classification of micrometeorites (2008) 
 

Klassifisering av mikrometeoritter, utdrag 



Project Stardust på Facebook: 
https://www.facebook.com/micrometeorites 



Lyskilde: 2800K 

Lyskilde: 4000K Justert fargetone 


