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Den rede fargen i rubinvarianten av korund regnes a vcere forcrsoket av
sma mengder krom (Cr).
Det er sannsynligvis ogsa krom-innholdet som
er ansvarl ig for den dyp rede fl uorescens-fargen som er so vanl ig hos
rubiner, og som vi ogsa ser hos Frolands-rubinen. Professor Ivar Oftedal
har bestemt sporelementinnholdet i den rede korunden fra Froland og
konkludert med relativt hepy konsentrasjon av Cr og mindre mengder vanadium. Forekomsten av det krom-holdige forvitringsmineralet volkonskoitt
passer gOOt med disse observas joner .
. Da disse store rubin-krystallene ved Froland ble funnet i 1956, ga det forhapninger om at det ogsa kunne vcere slipeverdig, edel rubin i forekomsten.
Dessverre viste det seg at aile krystallene hadde sma sprekker og innslutninger, og de beste krystallene er kun gjennomskinnelige. Men de til
dels store krystallene og den vakre purpur-rede fargen gjepr Frolands-rubinen
til et ettertraktet samlerobjekt. Ofte sitter krystallene i en Iys matrix
som gjepr stuffene enda penere . Fram til ca. 1972 ble det i perioder utvunnet mange korund-stuffer i forekomsten . Det var enkelte mineralhandlere som foresto dette i samarbeid med grunneieren. Forekomsten ma no
ncermest anses som utternr , Det meste av materia let ble solgt i utlandet
og dessverre befinner de beste rubin-stuffene fra Froland seg i tyske samlinger. Po de siste steinmesser i Norge har man opplevd at selv relativt
middelmadige stuffer er bl itt tilbudt til meget hepye priser.
Knut Eldjarn

BRENHAM-METEO RITTEN
Enkelte meteoritter har en ganske fargerik historie. En sl ik meteor itt er den
amerikanske Brenham-meteoritten, som ble funnet ved Brenham i Kansas.
Brenham-meteoritten ble for ferste gang vitenskapelig undersepkt i 1885, men
den historie gar tilbake til forhistorisk tid. Po den annen side skjedde kanskje
den viktigste fase i meteorittens historie so sent scm i 193D-arene, da det Iyktes 6 fastsla karakteren av meteorittfallet .
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Do de ferste hvite kom til Kansas,
10 de me rke til noen eiendommel ige
"j e rn- stei ner". Stein en e ble tilde b pl ukke t opp som en ren kurio si te t, ute n at ma n visste hva de t
va r. Noen av ste ine ne ble sa gar
gra vet ned oven cowboy, og po
grun nlag a v opp lysninger som han
go po sitt dedsleie ble "ska tten"
sen ere funne t ig jen .
Gr unnla ge t for forstc e lsen av at
"j e rn- stei nene " va r de ler ov en
m et eoritt ble lagt po en sko le i
Iowa . En lcerer som var inte resser t
i mete ori tte r , viste e levene en
meteoritt fro e n mete orit tskur som
fait i Iowa i 1879 . En av pikene i
kl assen f1yttet se nere til Bren ha m
i Kan sas. He r 10 hun straks m erk e
ti l lik he ten me llom " jern - stein e ne"
Brenha.m~meteoritten. Pale rt og etse t [ tat e
og m e te or itt en som hun hadde sett
m ed widmanst iitte nstruktur. 18 em . h911.
po skolen . Hun forsto a t stein ene
ha dde vi tenska pelig og tpkonomis k int e resse, og va rslet fro om funne t.
I 1885 ble stedet bese kt om to geologer . De be kreftet at ste inene var deler
oven m e te ori tt, og k jtppte det materia Ie som var samlet sammen . l orene
fremover ble det stadig funnet nye stykker av m eteoritten . En del stykker
ble pltpyet opp , t il dels med tpdelagte ploger som resultat .
I det omrcdet hvor meteoritten ble funnet, va r det en liten fordypning f~t m ed
va nn . De Ferste innbygge rne trodde det var en be ffel dc m . Senere ble dammen
benyttet t il a vanne kveget, og til slutt do om rcdet ble dyrket opp , ble dam men fylt igjen . Omkring 1930 var bare den opprinnelige litt he yere kant rundt
dammen synl ig, og dam men var ncerrnest glemt .
Ogsa de geologer som ftprst besekre stedet, trodde at det var en vanlig
btpffeldam. Ingen font po a underseke den ncerrnere . Men en tilfeld ig bemerkning i 1929 om btpffeldammen til den bertpmte meteorittjeger Nininger
vakte ha ns interesse. I 1933 ble dammen gravet ut, og en font at bunnen
var dekket av et meteorittlag. Det ble funnet flere tusen meteorittstykker .
Niningers undersekelse viste at btpffeldammen i virkeligheten va r et gammelt
meteorittkrater. Det hadde form oven elipse, med 17 m og 11 m lange akser , og er saledes et forholdsvis lite krater. Det er ikke et ek te eksplosjonskrater som det beremre Arizonakrateret, men ble dannet ved at meteoritten
ble sprengt i stykker.
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Det siste trinn i utforskningen ov Brenhom-meteorittens nedsl ogssted er bruk
ov detektorer. Det vor meget sonns ynlig a t deler ov meteoritten fortso tt la
begro vet i jorden rund t kro te ret . De to fl/lrste forsek ble mislykket, men det
tred je bl e en suksesss.
Innledni ngsvis ble det ne vnt at Bren hom-meteorittens histo rie gar tilbo ke ti l
forhi storisk tid. Ved utgrovn ing ov noen ruiner j Oh io i 1883 , font man noen
olterg jenstonder loget ov meteorittisk moteriole . En sommenligning v iste at
de vor ov somme type som Brenhom-meteoritten . Det er sonn synlig at I/lstindionerne hor fatt meteorittstykkene sed byttehondel.
I m et e ori ttm ontren i Mineralsa le n i Geolog isk m useum er de t st il t ut e n po lert
skive ov Brenham-meteoritten.

Ivor Hernes
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