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I eventyret var det en gang en konge
som hadde en datter som han ikke
ville gi til noen, uten den som kunne
ri oppover glassberget - blankt som
en is, tett ved kongsgarden ...
Folkeeventyr-fantasi, javel, men berg
av glass finnes virkelig i naturen! Ma
terialet kalles ..obsidian.. og er et vul
kansk dan net glass. Den amerikan
ske nasjonalparken i Yellowstone
Park har sin ..Obsidian Cliff.., og an
dre glassberg finnes pa Island, pa
vulkaneyene rundt Syd-Italia, i Ege
erhavet og i det estllqe Tyrkia. Obsi
dianklippene i Yellowstone er utfor
met i en 25-50 m tykk vulkansk
strern som har fylt opp en gam mel
dal. Den nederste delen av klippen
har en karakteristisk 6-kantet opp
sprekning: glassberget synes a hvile
pa seylerl

Obsidian er gjerne beksvart, sjeldne
re gult og brunt, med blank overflate
hvor man ofte kan se belqete og ring
formede striper. I tynne flak er glas
set gjennomsiktig, men en sverm av
blttesrna, gjerne jernrike mineraler vii
som oftest gi det en mark farve. De
sma kornene er de eneste som rakk a
krystalliseres da de vulkanske mas
sene vellet ut pa overflaten. Aile be
rgartssmelter vii kunne sterkne som
glass dersom avkjelinqen bare skjer
raskt nok. Granittiske smelter vii ha
sterst sjanse til a unnga krystallisa
sjon og danne glass. De starkner
nemlig ved lavest temperatur, og blir
svesrt seige etter hvert som avkjalln
gen skrider fram. Langt det meste
vulkanske glass har derfor granittisk
sammensetning.
Slant de vulkanske bergartene som
ble dan net i Oslo-omradet i permti
den var det nok noen som kunne sta
fram som glassberg. Men i tidens 10P
har glasset krystallisert til et finkornet
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aggregat av mineraler, gjerne med
noen kulerunde strukturer som vi av
og til kan linne maken til i mislykket
gods Ira glassverkene .
Obsidian er hlirdt som flint, og kan
Ilekkes til skarpe redskap. Forl ids
mennesket i Al rika brukte hlin d"kser
av obisidian aJlerede lor 100 000 lir
siden. Utgravningene av de
6000- 10 000 lir gamle jordbruks
landsbyene i Middelhavs-omrlidet og
Det mBre esten har vist at osbsidian
var en viktig handelsvare, som ble
Iraktet lange strekn inger over sie og

land. Ved et karakteristisk innhold av
visse sporstoHer kan obsidiangjen
standene teres tilbake til de relativt Iii
l unnstedene. Man mener Ii vite at
I.eks. tyrkisk obisidan ble utbredt
over avstander pli over 1000 km, og
dette pli et tidspunkt i stenal deren da
hjulet ennli ikke var tatt i bruk! Obsi
dian sluttet Ii vcere et viktig rlistoff lor
annet enn smykker og kunstgjen
stander sli snarl metaJlene kom i al
minnel ig bruk, men indianerne har
benyttet det til pilesp isser helt til vlire
dager.
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MASKINER OG
UTSTYR FOR
STEINSLIPING

RASTEIN - INNFATNINGER
KJEDER - ARMBAND - NALER
GAVEARTIKLER

MINERALER:
NORSKE - UTENLANDSKE
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