
Torparens meteorit 
CETINCE. När torparen Karl 
Jonasson dog år 1885 och man 
reste stenen över hans grav fick 
den en unik utsmyckning: den 
meteorit han själv en gång såg 
falla ner från himlen över gården 
Blixtorp utanför Cetinge. 
Karl Jonasson är Ann-Cathrin Savéns 

morfars fars farfar. Ända sedan barnsben 
har hon fått höra berättelsen om hur 
den märkliga himlastenen kom susade 
ner genom skyarna för att landa i åkern 
mitt framför honom. 

-Det bör ha blivit en rejäl krater, men 
han gick i alla fall fram och tog upp den, 
stenen ska ha varit alldeles varm. 

Karl Jonasson bar hem sitt märkliga 
fynd till familjen på Blixtorp, där den se

dan både blev familjens och släktens 
egen sevärdhet och eviga samtalsämne. 

Ann-Cathrin - eller Anci som hon bru
kar kallas - har hört berättelsen om me
teoriten så länge hon kan minnas. 

j hela släkten har händelsen hängt 
med i alla generationer och varenda 
unge i släkten har försökt bräcka de and
ra med påhittiga teorier om den gropiga 
stenen. 

#<jr Han gick 
i alla fall fram 
och tog upp 
den, stenen 
ska ha varit 
alldeles varm. 
ANN-CATHRIN S A V É N 

bn enkel torpares grav placerats så 
i kyrkans huvudentré. Kanske sågs 

teoriten som ett tecken från högre 
nakter? Hur det än är med den saken 

visste i alla fall Karl Jonasson vad han 

ville skulle hända med hans fynd den 
dag han själv var borta. 

-Han skrev i testamentet att han vil
le att den skulle placeras på hans grav
sten, och så blev det. 
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- När jag var liten brukade vi fantisera 
om att den var full med diamanter inuti, 
säger Anci och skrattar. 

Även om många i släkten har lämnat 
både Getinge och Halmstad för att bo
sätta sig på annan ort - Anci själv är se
dan många år bosatt i Göteborg - ingår 
alltid en tur till kyrkogården i Getinge 
när man är i närheten. I vuxen ålder har 
Anci grunnat över hur det kommer sig 

FAKTA Detta är en meteorit 
• Meteoriter är rester av det material 
som planeterna bildades av för ca 4,6 
miljarder år sedan. De flesta meteoriter 
har sitt ursprung i asteroidbältet mellan 
Mars och Jupiter. Meteoriter varierar 
I storlek från mycket små partiklar till 
stora block. 
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