viktigste kjennetegn og en del middelmldige fargebilder. Et avduttende kapittel om
hvordan man bygger opp en steinsamling er ogse tatt med. Siden teksten er Pe tysk,
vil sannsynligvis en vanlig norsk skolebok i kjemi og en egnet l&rebok i minemlogi pe nork ellcr engelsk vere lettere A bruke for de fleste. Ntrr det delder steinprorcne, utstyEt og kjemikaliene i settet, yil det nok for de fleste vere lont e kjoPe
aet man trenger enkeltvis. Fordi settet inneholder saltsyre og syovelsyE me det
advares mot A kjop€ det til bam som ikke et store nok til A omgAs med og Passe pa
farlige kjemikalier.

-

Knut Eldjam

MYSTISKE MINERAISIRKLER.
var jordoverflaten like overs{dd med store kratere som
i-dag, og en anierikansk geolog, dr. John M' Saul, mener nA, i ha
funnet informasjoner i jotdens overflate som indirckte skiver seg fra denne
tiden.
Under studier av relieflkart oppdaget han at det under visse lysforhold
fremsto stkelmonstre dannet av dalforer, hoydedrag o8 Askammer, og som
uti i naturcn kunne ha en diameter pe mange kilom€ter. Saul tok for seg et

En gang i
Mnnien

-er

lem fortid

SLIPEEIORD OG STEINSAGER
FOR KURS OG SKOLER.
rrETAFI KCIMEIIMAEIKIN II
FOR AMATORER OG ,,PROFFER"
ALT

I

SLIPEUTSTYR PA ET STEO

SOLID OG RIMELIG

BIIIG ELLEF SKRIV. JEG STAR TED GLEDE TIL
OISPIOSISJO ED RAD OG HJELP

b,

gjerstad

s-h.r.20.
32

1344

utstyr for s.nykkesteinslong
H.rruh. r.l.lon lo2) 53366

orEede i USA for i undenske denne oppdagelsen narmere. Ved hjelp av
rclieffkart over omddet fant han i alt 19 sirkler av denne typen. Den storste
og tydeligste var ca. I l0 km i diarnetet. Ved hjelp av den samme teknikken
har dr. Saul sener funnet tilsvarende sirkler i andre geografiske omrider,
Monstrene har en nesten pedekt sirkelform. Allerede storrelsen gior det klart
at de iklc er frernkomrnet ved menneskelige anstrengelser. Saril tror at de
rcpGsenterer de siste gieny@rende spor etter den store "meteontormen"
som vad solsystem var utsatt for i sin tid. Ved hjelp av steinprover fra Mlnen
har geologene funnet ut at dette mi ha skjedd for fire millioner er siden.
lkke noe klart syar
Hvordan kan det da ha seg at det nesten ikke er funnet sA gammel stein her
pA Jorden? Dette kan ikke Saul gi noe klart svar pe. Ethvert dtekte synlig
spor etter de store krateme som kjempemeteorittene skapte i jordoverflaten
ville i alle fall vare borte ne - yed ercsjon, jordskjelv o.l.
Dr. Saul antyder at det er med skklene hans som med kattenes smil i "Alice
in Wondedand"

-

smilet som blir igien lenge etter at katten selv er fo$wnnet.

Han menel med andre ord at sitklene ut&ior spor etter geologisk struktur
som tidligere var helt markerte.
For fue millioner ir siden hadde Jorden allerede en skjor, ytre skorpe.
Denne er i dag helt opptil lre kilometer tykk. Dr. Saul antyder at da de
massive meteodttene traff Jorden, trengte de &jennom den ytre skorpen og
inn til det neste laget, som hadde en plastikk"lignende konsistens. Etter
hvertsom det opprinnelige knteret ercderte, minsket presset pA det under.
liggende laget, som se steg opp til overflaten hvor det stivnet i en lignende
form. Saul har identifisert onrlag 1.000 slike sirkler rundt omkring i verden
se langt, og ett av dem later til A varc et gigantisk "fingeravtrykk" av en
kjemp€meteoritt.
Det drcier seg om et sirlqrl&rt monster med en diameter pe omlag 2.200
km som synes a Ugge rundt den sorlige delen av Afrika.
Det hff tilknytning til vannskillet i det sentrale Angola, omradet vedl-impopodalforet, fonkjellige undenjoiske lellformasjoner, Agulhasphteet og

-

Walvis Ridge.

Dr. Sauls oppdagelser har ikke bare interesse for geologisk historie.
KIar sammenheng,
Ved hjelp av kartet over testomredet i Arizona, fant han at det var en forbloffende sammenheng mellom "nnden" av sirklene og forekomsten av
viktige mineralavleiringer. "Randen" vu i regelsen ikke mer enn to kilometer
brcd, og ut&iorde bare ca ni prosent av det totale omddet innenfor sirkelen,
men de fleste av de 24 kjente mineralavleiringene i omredet le pA eller ner
randen av en av sirklene. Der to sirkler krysset hverandre, yiste krysningspunktet seg ofte A ha mineralavleirhger.
Saul har hevdet at beliggenheten av sirklene ogse kan tenkes e kunne si oss
noe vesentlig om forekomsten av grunnvann, olje og naturgass. "Sirkelkart"
kan derfor komme til e vise seg a b[ et yerdifullt redskap i geologisk fonkning.

Ayisutklipp inns€ndt ay Rolf Bjom Nielsen.
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