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Historikk
Liesegang-ringer ble ff2lrste gang beskrevet i 1896 av Raphael Eduard Liesegang (1869
1947), og derav opprinnelsen til navnet. Liesegang var en svrert allsidig vitenskapsmann. I
1891 sa han for seg muligheten av a lage fjernsyn ff2lr elektronene var oppdaget. Han
studerte bakteriologi, bidro med avhandlinger om kromosomteori og startet studier med
papirkromatografi. Han bidro med studier omkring CO2 sin rolle hos planter, skrev artikler om
aerosoler, gelatinforbindelser og silikose. Han arbeidet mest med studier omkring
fotografiske prosesser i svartlhvitt og farger. 29 ar gammel skrev Liesegang en
grunnleggende artikkel om kjemiske reaksjoner i geler. Gel-kjemi var viktig for a kunne
utvikle fotografiske plater og bade hans bestefar og far var pionerer i fotografiske teknikker
og i industriell framstilling av fotografiske produkt. Liesegang arbeidet mye i farens fabrikk og
forsket stadig pa nye fotografiske teknikker. Han fikk 20 mark for sin ff2lrste publiserte artikkel,
men han visste ikke hva han skulie bruke disse pengene til! I ff2llge ham selv avskydde han f2l1
og han hadde enna ikke begynt a r0yke. Han startet med studier ved universitet i Freiburg,
men fant snart ut at det a ta eksamener var helt betydningslf2lst! I stedet fortsatte han a
arbeide i ulike kjemiske bedrifter og gjennomff2lrte over 10 000 ulike eksperimenter. Han
arbeidet heist alene og ville ikke bruke nyU teknisk utstyr. I ff2llge ham selv var et par
glassplater, reagensmr og noen begergiass alt han beh0vde

Liesegang-ringer pa stein
Grf2lnnskiferplaten med Liesegang-ringer (Fig. 1) ble funnet i omradet Skj0rstad-Hovden og
Stf2llen, mellom skiheisanleggene, nord for Oppdal sentrum. Det er ikke uvanlig a finne slike
mf2lnstre i grf2lnnskiferne i Oppdal. Lignende steiner er funnet bade pa Fagerhaug(nord for
Oppdal) og i Vinstradalen (f2lstsiden av Drivdalen).

Mf2lnstrene i steinen er trolig dannet ved utfelling av jem-salter. Prossessene som ff2lrer til
dannelsen er diffusjon, kjemisk forvitring og utfelling. Begrepet Liesegang-ringer blir brukt om
gjentatte mf2lnster/ringer av vekslende st0rrelse. M0nsteret kan Iigne arringene pa en
avkuttet trestamme. Geologer observerer slike band i krystaller og i bergarter. De blir dannet
som ff2llge av vekslende utfellinger av saltforbindelser. I teorien blir de vekslende bandene
dannet ved at det oppstar gjentatte overmettede 10sninger i bergarten. De overmettede
lf2lsningene oppstar etter hvert som kjemiske forbindelser i bergarten 10ses opp og gar ut i
lf2lsning. Nar lf2lsningene er blitt overmettet felles saltet ut, og det dannes et mf2lrkt eller farget
band. Deretter vii nye lf2lsninger dannes etter hvert som bergarten/mineralet 10ses opp, og
nar 10sningen igjen er blitt overmettet far vi en ny utfelling.

Patologer har observert Liesegang-ringer i menneskevev. Fenomenet er observert i mange
kjemiske materialer/forbindelser, og kjemikere kan lage Liesegang-ringer i et laboratorium
(Henisch 1988). De beste, fargerike m0nstrene lages ved bruk av geler og bestemte
saltkombinasjoner. Dannelsen av ringene kan ta fra noen dager til flere maneder avhengig
av hvilke salter som brukes og hvilke fors0ksbetingelser som er til stede under forsf2lket. De
kjemiske forholdene i fors0k der kombinasjonen gel/salter er brukt, er svrert stabile, og ved
sammenligninger av samme gel over en 30-ars periode er det nesten ingen endring i
systemet. Det er viktig a unnga vresketap ved lagring.

Jeg takker professor Alan Krill for nyttige opplysninger.
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Fig. 1. Liesegang-ringer pa gr0nnskifer. Funnet av Alf Ivar Bjerke, Oppdal, i f0rste del
av 1990-arene. St0rrelse 35x30 em. Foto: Harald Taagvold.
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