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Nytt fra foreningene
T inn og Rjukan Geolog iforenmg
Tinn og Rj ukan Geologiforenings formann i 1986 var Finn A ndersson. Pa
arsrnete ble Margot Engen valgt t il
ny forma nn og NAGS kontakt . For uten arsmfllt e har f oreningen hatt 10
rnedlernsmeter og 1 sendaqsrnete.
Foreningen har hatt 5 ar s jubileum
og i den anledning ble det holdt 1
festmete. det ble arrangert 5 tur er,
til Oslo Geologiske Museum og di verse fo rekomster. Kurser og hob bykvelder ble opprett holdt, For eningen har 55 medlemmer.

Moss Geologiforening
Moss Geologiforening har i 1986 hatt
10 medlernsrneter med til herende
stvrerneter. De har jobbe t med a

kartlegge Moss 09 omegn geologisk
og har avholdt 4 turer. Foreningen
har ogsa arrangert sin arlige messe i
samfundshuset . M ye tid ble brukt t il
katalogisering og a sette bibliot eket i
orden. Foreningen hadde 10 ars jubi leum som ble avholdt pa hotel Gylde nleve i Kongsberg.

Bergen Geolog iforening
Bergen Geologiforening's formann er
Hans Chr. Bernt zen. Pa arsmfllte
1986 forela det forslag fra styret om
a heve kont ingenten med kr. 10 f or
aile katego rier. Den nye kontingenten
ble da: Barn og pensjonister kr. 70,
enkeltmed lemmer kr. 100, fam ilie kr.
190. Foreningen ville hatt et start
underskudd , hvis det ikke hadde
vaert for den store inntekten fra
Bingo.
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En ferste tur til Cornwall
Av John Herman Paxa/
Et sill stort og interessant omrade som denne britiske landsdel med tusentalls gruver kan ikke overkommes pa en enkelt sommertur. Oet ma
bli etapper med en ferste tur vesentlig for orientering i landskap og
muligheter. Som en ferste tilnmrming viste det seg av verdi a kontakte det geologiske museum i Penzance, som vennlig sendte Iitteraturlister. Oet er antakelig ikke mange ornrader som er sa undersekt
geologisk og sa beskrevet som dette. Smrlig var skriftene fra Royal
Geological Society of Cornwall av betydning, og en rekke interessante
gruveomrader kunne settes pill programmet. Oet skulle vise seg at
mange gruver var jevnet med jorden og utlagt til beiter, noen i drift
var ikke tilgjengelige, men det var mer enn nok av de 3000 gruver en
regner at Cornwall har hatt som var tilgjengelige og givende fra et
rockhound-synspunkt.
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Fordeling av m ineral «lodes» i vestre Cornwall. Etter «The metallic mining region of
south-west England)). Mem .Geol.Surv., 1956.
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Det var praktisk asia seg ned i Hayfe.
Det kan en gjl!lre nar en er ute i juni
maned. Da er det mulig a fa leiet en
av de 700 campingvogner, som star
oppstilt mellom vegen og havet.
Vogner med stue, to soverom , kjl!lkken, bad og wc koster ikke mer enn
en norsk campinghytte vanligvis
gjl!lr, men i ukene etter stiger prisene
voldsomt, etter en fastlagt skala.
Ved Hayle ligger Wheal Alfred, en
gammel gruve som engang var berernt for sine fine pyromorphitt. Til
Penzanceer det et par mil. Museet er
lite, men av interesse, og det selges
mineraler fra Cornwall. Herfra er det
ikke langt til Land's End, hvor en fra
en slette kan se utover granittblokkene, som havet har vasket og formet. I syd-vest ligger The Isles of
Scilly, som vikingene kalte Syllingar,
og som en en tid trodde var oldtidens «Cassit irites» - tinnevene. De er
na kjent for sine tidlig -dyrkede
blomster.
Turen nordover langs vestkysten
av Land's End-halveva Ierer en forbi
flere kjente tinn- og koppergruver via
St. Ives tilbake til Hayle. Sterste delen av halveva bestsr av granitt som
har trengt gjennom sedimentrere lag
slik som flere andre steder i Cornwall. Land's End-granitten anses a gi
seers gode eksempler pa hydrotermal-innvirkning med greisenisering,
kaolinisering og turmalinisering .
Drar en den andre veien tilbake til
Penzance og langs kysten til Lizard
Point, kommer en terst til Marazion
og til St. Michal's Mount. Akkurat
som Mont St . Michel pa den andre
siden av kanalen, er dette en ev en
kan ga over til ved lawann. Den er
geologisk interessant, men i privat
eie, dog apen til besiktigelse. Strendene pa fastlands-siden er kjent for
funn av smylkkestein som agat, citrin

m.fl. Men St . Michal's Mount er historisk kjent som utskipningssted for
metaller. I bronsealderen ble kopper
og gull skipet fra Irland til Hayle (hayl
betyr elvemunning pa cornisk) og
tatt over land til St . Michal's Mount
og gjenutskipet til Britannia og Europa. Det Iyder sannsynlig at dette
ogsa var en av Cassiteridene, som
tenikeme dro til for a hente tinn. Marazion, som ligger innenfor pa fastlandet, har muligens sitt navn fra
cornisk «marghas yOW» - torsdagsmarked, eller «marghas ion» - to
markeder. Og Marazion var et av de
viktigste steder for utvinning av
stremtinn fra elvene der. Nylig er
bade St. Ives Bay utenfor Hayle og
Mount's Bay undersekt for mulige
stramtinnavleirinqer pa havbunnen.
(Ogsa i nabofylket Devon var det
strerntinn).

Lenger est ligger et granittomrade, som strekker seg innover i
landet. Savel her som rundt Land's
End-granitten og granittomrader
lenger nord-est, har en fatt mineraliserinqsomrader i varrneutstralinqen
fra smeltet granitt og strerntinn kan
senere vrere frambrakt ved forvitring
i cassiterittsonene. Drar en nordover
gjennom qranittornradet fra Ashton
(est for Marazion) vii en komme forbi
Tregonning Hill, hvorfra kaolin ferst
ble tatt ut til britisk fajanseproduksjon. Lenger nord ligger Great Work
Mine, som pa 1500-tallet var den
betydligste tinngruve i Cornwall .
Dreier en sa vest mot Boscrege vii en
komme til Wheal Ruth, som ble drevet til 1939 og som fortsatt har friske stuffer pa berghallene (wheal betyr arbeidl gruvearbeidl.
En tur til Lizard Point fl!lrer en inn i
en helt annen geologi. Det er et
overdekket plata, og vii en stud ere
geolog ien ma en komme ned langs
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sjeen. Det er en innviklet geologi,
men for en stor del er det serpentini serte peridolitter. Ut pa pynten la et
verksted for produksjon av vaser, urner, boiler m .v. av en vakker, qrenn
serpentin. Ved kj0p fikk en ekstra
stutter av materialet. Dette er Englands sydligste punkt.
Tilbake til t inngruvene sa ble disse
apnet i middelalderen og formodentlig ferst ute ved kysten fra Land's
End og nordover. Her gikk flere tinnarer helt ut i dagen og kunne drives
fra sjasiden og innover. En forvitring
fra gammelt av, har fert til at mineraler ogsa kan dukke fram i sanden
utenfor etter pagang fra sieen. Men
det er ikke alltid lett a komme ned til
stranden, og en ma ogsa veere opp merksom pa tidevannet. Pa enkelte
steder gar det an a bade med vakter

Maskinhuset
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pa en gammel tinngruve

som passer pa at en ikke blir tatt av
havet . I et lite dalfere langs kystvegen nord for Hayle ligger en nedlagt
arsengruve. En finner tette ansamlinger av arsen med hvit fluoresens.
Litt nordenfor ligger Tolgus gruver,
som er i drift og som er innrettet
med et museum , hvor folk kan se
gangen i tinnutviklingen . Ute pa et
plata med utsikt over havet, ved St.
Agnes, ligger flere kjente tinngruver.
Cassiteritt var a finne i en knaus,
som sto igjen i Polberro. Ved Cligga
Head er det en liten granittplugg og
en gruve. Granitten er porfyrisk med
arer av rnerk gra, finkornet greisen.
Gar vi na til sentrum som rna sies
a veere gruvebyen Redruth med omIiggende gruvefelt, finner vi sa inntenst bearbeidede felt at det ofte er
vanskelig a skille ut de enkelte gru-

ved St. Agnes Corwall. Foto: J.H. Paxal.

ver. En far ogsa langt mer inntrykk av
kopperproduksjonen i Comwall.
Mens det opp t il 1700-tallet nesten
bare var snakk om tinnproduksjon ,
ble det etter oppdag elsen av kopperfo rekomsten e mellom Redruth,
Cambome og Truro en dominans av
kopper. Snart ble det kopperpro duksjon i en ganske annen skala, og
en enkelt gruve produserte like mye
kopper som aile de andre gruvene
produserte tinn. I midten av det 19.
arhundre ble det i Cornw all prod usert 3/4 av verdens kopper. Men
oppdagelsen av store kopperforekomster i andre verdensdeler gjorde
bran slutt pa dett e i 1870-80 . Da ble
det i Dolcoth gruve funnet store
ti nnforekomster under kopperet , og
flere andre gikk na i dybden ette r
tinn. Men snart ble dette overskygget av Malaysia og nye forekoms ter i
Australia. Etter et blaff under 1. verdenskrig var det endelig slutt .
Dgsa Cornwalls andre gruver ber
nevnes. Rundt den smeltede granit ten var det en konsentrisk pavirkning
og mineralisering med tinn, som tid ligst krystalliserte ut i en indre sone,

deretter kopper, sa zink, bly, selv og
jern, som ga disse ornrader grunnlag
for gruvedrift.
Det er for en rockhound et rotete
ornrade, saerlig ford i det er darlig
med veimerking mellom gruvene.
Men vi lokaliserte Cam Brea (f in,
grlllnn fluoritt) og Consolidated
Mines (vakre kvartskrvstaller), Et sted
var vegen sperret av ford i den tyd ligvis holdt pa a synke ned i en underliggende gruve. Men det var ellers
ingen problemer med omstre ifende
virksomhet med geologham mer i
disse ornrader.
Truro er Cornwalls katedralby og
meget trivelig. Her ligger et fint geologisk museum med kjente samlinger. Lenger est , henimot Cornwalls grense til Devon, som er elva
Tamar, ligger Christow baryttbrudd .
Det er nedlagt og en tidligere arbeider der innbed til samling av fine
bladkrystaller. Vi lokaliserte ogsa den
nedlagte urangruve South Terras,
men det var ingen hjemme pa den
tilliggende gard. Den er beskrevet av
M . Gregory i 1946 transactions fra
Geological Society .
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Fra Kaolinuttakene ved St. Austell. Foto: J.H. Paxal.

0st for Truro ligger St. Austell og
nord for denne finner en de kolossale
kaolinornrader. Det er som et manelandskap av skinnende hvit kaolin
med qrenne sjeer pa bunnen av de
uttak som er gjort. Herfra gar kaolinen til fajansefabrikkene i Midt-England og til papirindustrien. Den kalles
gjerne china clay.
Det gikk flere hundre ar fl2lr Cornwall med sin keltiske befolkning kom
under britisk styre og cornisk preger
erma en del av sprakbruken. Vi dro til
Mousehole, som er en kjent liten
havn pa Land's End-halveva, men
forsto ikke hvorfor ingen kunne si
oss vegen. Det viste seg at navnet
uttales «Mao-zell». Ellers er det ikke
mange vansker med a ferdes pa
vegene eller i terrenget, men mange
veger er smale, og det er ikke godt a
skjanne hvordan en skal komme til
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Mousehole, hvor det forevriq er en
mineralhandler, og fa snudd nar vegene er sa stinne av biler i ferietiden,
som folk fortalte. Vegen om den
gamle by Bath ned til Cornwall kan
anbefales, med besek i den interessante hule Wookey Hole sennenfor,
neer Wells . Her skal det ha bodd folk
sa langt tilbake som 40.000
Vegen hjem kan gjerne legges om
Stonehenge nord for Salisbury.
For lesere av Daphne du Mauriers
spenningsromaner, kan vi tilfeve at
Jamaicakroen ligger og fremdeles er
i drift like ved grensen til Devon.
Som kjent brukte hun denne kroen
som bakgrunn for den nifse historien
om de grumme vrakrevere i forrige
arhundre. Uten fare for a bli revet
kan man idag drikke en god kopp te,
her ved den store peisen, pa veg
nordover.

ar.

Mineralmesse
9-og10juli
8alg av mineraler, smykker
Bytte
Utstilling
Demonstrasjon av sliping
Salg av maskiner og rastein

Mineral- 09
aktivitetsuke
4-10 juli

Mineral ekskursjoner
Foredrag
Kveldsaktiviteter

I~rdag

KI. 10.00 -1800
Sendaq KI. 11.00 -17.00

- - B E OM KATALOG-_

Minel'alsentel' 4660 Evje tIf. 043-31141
043-30820

Geologisk Museum i London.
Et sted verdt Ii besoke
A v Hans Jerqen Berg

Under en av de etterhvert mange reiser i forbindelse med mine studier
havnet jeg i London en ukes tid, hvor
mesteparten av tid en ble tilbrakt pa
Royal College, Department of Geology , som igjen er en del av London
University. Royal College holder til
bak Royal Albert Hall ved Kensington
Gardens og strekker seg helt ned til
Cromwell Road. Omradet bestar av
et salig kaos av forskjellige bygninger tilherende universitetet. Inniblant dette ligger ogsa geologisk museum, teknisk museum (science museum) og zoologisk museum (natural
history museum). Rett over gata ligger oqsa Victoria and Albert museum som er et brukskunstmuseum i
ordets videste forstand.
Geologisk museum har inngang
fra Exhibition Road og det koster et
pund for voksne (1987). I fl2lrste etasje er det en meget bra utstilling av
smykkesten med eksemplarer av
bade raernner og ferdige produkter.
Det var endel gamle kjenninger der,
blant annet Zirkon fra Seiland, epidot
fra Arendal , turmalin fra Snarum, og
en smaragd, ogsa fra Snarum! Jeg
snakket med en av de ansvarlige for
denne utstillingen og han innrarnrnet
at merkelappen matte veere gal. I
samme etasje var det ogsa en utstilling med jordens utvikling som tema,
samt en spesialutstilling om jordens
rastoffer. Man kunne ga rundt og
trykke pa knapper slik at lamper Iyste
eller maskiner startet. Spesielt populeere var de forskjellige dataspillene
som viste forskjellige emner, derib-
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lant jordens utvikling og vannets
kretslep, Hele tiden ble man informert av lvdband og Iysbilder. I den
samme etasjen er det ogsa mulighet
for a oppleve et jordskjelv. I et av
rommene er det en bevegelig rampe
som beveger seg i tilsvarende sjokkbelqende til et jordskjelv som rammet Alaska i 1965. Samtidig ble det
fortlepende vist bilder med kom mentarer.
Demonstrasjonen
var
ganske overbevisende, hadde jeg
ikke holdt meg fast i rekkverket rundt
rampa, hadde jeg blitt slengt kontant
i gulvet. En annen ting som fenger
oppmerksomheten er den fjellskrenten som dekker hele kortveggen i

Geologisk museums fasade i Exhibition
Road.

o

H

Y D

E

P A A

( Q

It

q

•
t

10.
t

N

o

G

1--_.. . .',;;
~

l----~

11

ferste etasje. Den er rundt 12 x 5
meter og utrolig realistisk. Jeg matte
bort a kjenne pa den for a overbevise
meg om at den var kunstig. De har
ganske «enkelt» malt opp en fjell vegg i Skotland i minste detalj og
lagd en kopi av den i glassfiber .
I annen etasje finner man en relativt stor og meget inf ormativ samling av engelske fossiler. De to neste
etasjene er deler av de systematiske
samlingene som tilherer museet.
Tredje etasje bestar av en systema tisk samling av engelske bergarter,
mens fjerde etasje kanskje interesserer mer. Her f inner man en systema tisk samling av mineraler fra deler av
England. samt prever av maimer og
ekonorn iske mineraler fra hele verden. Man kan se endel meget bra
st uffer her blant annet fra Cornwa ll.
Jeg var overrasket over sterrelsen av
mineralsamlingen, jeg hadde ventet
at den var sterre, Arsaken fant jeg
noe senere.

Nar man er mettet med inf ormasjon og synsintrykk kan man jo pa vei
ut stikke innom butikken til venstre
for hovedinngangen. Her kan man
kjepe baker med tema innenfor geologi, kart. guider over England,
smykker og mineraler. Forretningen
var ikke akkurat billig, ihvertfall ikke
mineralene, men bekene var for det
meste billigere enn i Norge.
Med det samme en er pa traktene
ber man ogsa stikke innom Natural
History Museum , det er rett rundt
hj0rnet , med inngang i Cromwell
Road. Det ferste man ser nar man
kommer inn her er skjelettet av en
Diplodocus. Med sine 27 meters
lengde og 6 meters hevde skal det
godt gj0res a ikke se den. Rundt
denne finner man flere andre dinosaurskjelett er, men aile de andre liksom
f orsvinner i fo rhold til «storebror»
Diplodocus. Ellers finner man rundt i
huset en meget interessant utstilling

Ferste etasje med smykkestensavdelingen og den kunstige fjellveggen i bakgrunnen.
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om menneskets biologi, samt en
fantastisk utstilling av forskjellige
hvalsorter. Selv godeste Diploducus
virker liten sammenlignet med en 30
meter lang blahval. En vanlig elefant
forsvinner liksom helt. Ellers finner
man et godt utvalg av forskjellige utstoppede dyr, fugler , reptiler og insekter.
Er man helt ensporet mineralgris,
sa kan man jo sperre hva pokker har
jeg her a gj0re? .Jo, til havre nar man
kommer inn, i annen etasje, finner
man en meget bra samling av meteoritter og mineralstuffer. Jeg antar
at det er her de stuffene som jeg
savnet i geologisk museum befinner

Overs iktsbilde over

seg. Her finner man en systematisk
samling av meget bra mineralstuffer
fra hele verden, ogsa fra Norge.
Denne samlingen ber man se! Ogsa i
dette museet er det butikker hvor
man kan kjepe baker. dyremodeller,
etc .
Hvis man kommer ut av museet
og er litt terst etter den noe terre og
litt stevete museumslufta, er det
bare a ga til venstre ved utgangen ,
deretter ferste til havre, Pa hj0rnet
rett ovenfor nedgangen til South
Kensington undergrunnstaasjon, f inner man en «real ale» pub hvor man
kan leske strupen og hvile beina.

terste etesje, tett fra fjerde etasje
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«Geologitur i byens gater»
Av R. T. Sorlandets Geologiforening
Kristiansand avdeling av Serlandet s
geologiforening har nylig gitt ut et
hefte moo denne tittel. Heftet er delt
ut til aile skoler, turistkontorer, kommunens bygningsetater m.v.
Byens gater er kanskje ikke det
terreng man vanligvis henlegger en
geologi-t ur til - men dette er da heller ikke noen vanlig tur med hammer
og meisel. Pa denne turen er det
bruk av nat urstein som byggemate riale som er av interesse - og det er
mye vakkert a f inne.
I nevnte hefte er det lagt opp en
rute gjennom noen av byens gater med stopp og beskrivelss vOO bygningsdetaljer som er av spesiell interesse. Det veere fasader, grunnmu rer, trapper, gulv, terrassrer 0 .1. hvor
naturstein av forskjellige typer er 00nyttet - f.eks. polert larvikitt eller
Flisa-granitt, fo rskjellige typer av rahugget granitt, k1eberstein, polerte

serpentinplater , marmor fra inn- og
utiand m.v.
Opplegget betinqer en del arbeld
fra foren ingens side - mange huseiere aner ikke hvor steinen i deres hus
kommer fra eller hva den heter. litt
«detekt ivarbeid» ma derlor til.
«Geologitur i byens gaten> er kanskje ikke sa interessant for den mere
avanserte arnater qeoloq, men f or
folk med gryende interesse fo r stein,
ma dette veere en god begynnelse.
Dessuten ser vi jo gjerne at geologien kommer «ut til folket » hvorfor ikke skape interesse pa denne

sa

rnaten?

Ideen er gratis for andre geologiforen inger. Forevriq kan nevnes at
Stenindustriens landssammenslutning deler ut en pris - «Stenprisen» til arkitekter som gjennom sitt virke
har fremmet bruken av naturstein
som byggem ateriale.

STENSLIPING
Sti kk inn om ass og se vart
store ut valg t il rime lige priser.

•
•
•
•

Slipeutstyr
Raste n
lnnfatninger
Mineraler

• Ste nsrn ykker
• Presangartikler
• Cabochoner i norsk
sten og mye mer

GEO·HOBBY~

Tro ndheimsvn . 6, Oslo 5.
llf. (02) 37 67 88
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Apent : 10.00 - 16.00(13 .00)
M.nd. g stengt.

Nytt fra Vestfold Geologiforening
A v Lawrence Espeseth

Foreningen har hatt et godt driftsar
bade akonorni sk og med et st abilt
medlemstall. Det har i snitt veert 50 60 stk. pa meten e yare og det skal
en veere godt fornevd rned. Men sa
har vi ogsa hatt gode foredragsholdere, og det har vel gjo rt sitt. Fillgende har gjestet oss med foredra g:
Professor Steinar Skjeseth. Geolog
Rolf Serensen. Prof. Eise-Ragnhiid
Neumann. 1. Ama nuensis dr. philo s
Johan Pett er Nystuen. Bergmester
Torrnod Johnsen. Gullsmed Ase
Sekkelsten. To av yare egne medlemmer har vi ogsa benyttet: Lektor
Helge Fevang og Svein A. Berge.
Foreningen har ogsa i ar deltatt i
Bingo- sammenslutnin gen i Tens-

berg. 52 foreninger stiller vakter en
uke hver seg og deler nettoen, for
var del ble det et pent belep i kassen.
Foreningen arrangerte 6 turer i
1986. Disse steder ble besekt : Hurum, Kvits eid, Kongsberg, Fensfeltet , Kraqere og Drammensmarka.
Frernrnete var noe varierende, men
utbytte pa turene ble det .
Biblioteket er flitti g benyttet , har
ogsa fatt mange nye bilker i ar. Salg
av diverse mat eriell, bytting av mineraler har vi ogsa pa met ene. Kaffe og
noe a bite i er det oqsa, loddsalg
med trekning av kveldens andre hevdepunkt . Mangt et f int mineral har
funnet veien til den heldige vinner.

EXCLUSIVE I SCANDINA VIA

PRECIOUS STONES - CARVINGS
JEWELLERY - MINERALS
- Kvalitetsmineraler og fossiler fra hele verden for
samling og utstilling
- Sjeldne typer mineraler
- Kunst, keramikk
Adresse: Dronningensgt. 27, 0154 Oslo 1
inng. 20 m fra Karl Johansgt. Tlf. (02) 36 01 46
Apent: Man-fre.9-18 - Lordag 9-15

Smykker i 18 c gull - selv 925
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Geokjemisk prospektering
Erfaringer fra undersokelser i Norge
Av A. M . Heltzen
Ett er hvert som den geologiske kart leggingen og prospekteringe n har
ekt kjennskapet til fjellgrunnens beskaffen het , er sjansene til a finne nye
malmfo rekoms ter med utqaende i
dagen blitt mind re og mindre. Det
blir de store ornrader med lesavset ninger som for frem t iden ma fravristes det de matte skjule av verdifulle
f orekom st er. Geofysiske og geokjemiske malmletingsmetoder vii bli de
dominerende.
Grunnlaget for geokjemisk pro spekte ring er de geokjemiske spor
. eller anomalier som en malmforekomst setter pa sine omgivelser.
Slike spor kan f. eks. veere unormal t
innhold av tu ngmetaller i jord lag,
humus, vegetasjon , vann osv.
Dekkes utqaends av en maim av
lesrnateriale eller pores bergart , vii
det veere en transport av metallioner
mot overf laten. Grunnvannsst rem ninger, kapillaraktivitet og kolloid kompleksdannelser forarsaker denne
transporten . Noen elementer som
Zn, Co, Se, Na, K m.fl. er utpreget
m obile. De lar seg derfor lett est
transport ere, og vii kunne pavises i
betydelig avstand fra utgangsposisjonen. Fe, AI, Mn, Pb, As , V m.fl. inntar en mellomst illing.
Et sto rt antall elementer er til
stede i jo rdsmonnet , men for
manges vedko mmende dreier det
seg om slike sma mengder at de ikke
lar seg pavise selv ved de f01 som ste
analysemeto der. Ved kjemiske og
spektro grafis ke metoder eller kombi nerte kjemisk-spektrogra fiske meto -
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der kan man for en rekke elementer
pavise konsentrasjo ner helt ned til

10-] % .
Geokjemiske anomalier fo rarsaket
av malmf orekomster, kan bli pavist
bare i relasjon t il debakgrunnsverdier
man far ved observasjoner i «umineralisert » ornrade. Bakgrunnsverdiene
vii variere endel, og de vii for en stor
del veere avhengig av fjellgrunnens
eller lesmaterialets kjemiske sam menset ning. Hvor man skal sette
grensen mellom anomali og bakgrunnsverdi, blir en erfaringssak. Den
vii variere med de ornradene man
underseker . Ved siden av fjellgrun nens beskaffenhet kommer en rekke
fak to rer som f.eks. jordlagets mekt ighet og beskaff enhet, vegetasjonen, nedbersrnenqde 0 drenering,
klim atiske fo rhold fo r 0vrig osv. ved
de l"jemiske analysemetodene ekstra herer man den del av metallioninnholdet som sitt er lesest bundet.
M an ma derfor operere rned relative
verdier og hele tiden arbeide under
mest mulig standariserte forhold.
Det ideelle for hold vii man ha i
ornrader med tynt lag av residualt
jorddekke, lit en vegetasjon og varmt
klima. Her vii man f inne en halo av
metallioner med sentr um i malmf orekomst en. lonekonsentr asjonen
vii avta fra sentrum mot overflaten.
Under vare hirnrnelstrek er den alt
overveiende delen av lesrnaterialet
t ranspo rtert of te langveis f ra og har
gjerne en annen kjemisk sammenset ning enn fjellgrunnen. Grovt morenemat eriale er lite skikket for

transport av ioner. Det samme gjelder for kompakte leirlag. Likevel vii
man i enkelte ornrader finne brukbare forhold for geokjemisk prospektering. Anrikninger av metallioner i humuslaget forarsaket av plantefysiolog iske prosesser spiller under
vare forhold en betydel ig rolle. Den
kjente illust rasjon som professor V.
M Goldschmidt laqet, er gjengitt i
original form. Mens man i ornrader
med residualt jordsmonn fortinnsvis
henter sine prover fra B- og C-Iaget ,
har vi under vare feltundersekelser

~
WJ;1J
' I

Innehaver Magnus Svensli

funnet dte mest tilfredsstillende a
preveta humuslaget , og der dette gir
anomalier, underseke ogsa de dypereliggende lagene.
Geokjemisk malmlet ing er av
ganske ny dato. Det er ferst i de
siste 10-arene at det er kommet fart
i utviklingen. De gamle skjerperne
drev en form for geokjemisk malm leting nar de fulgte rustsoner og Jette
etter jernhatter. I moderne regi fore gar disse undersekelsene til dels som
direkte felttesting eller i feltlaborato rier. Det er utarbeidet analysemeto -

SMYKKE - STEN - SLiPING
og utstyr for stensliping
Fasettsliping utfores
Nordnorske mineraler

GRANASEN 11 - N-8610 GRUBHEI - NORWAY - TELEFON 087 30 436
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FRA SCHIBSTED OG
NAGS-NYTT

NA kan den igj en skaff es!
NORGE BllR Til
Nor ges geolog iske historie. En innfori ng i bilder og tekst for undervisningsbruk .
Avsta nden mellom geologer og publikum har hiltil veert alt for stor , sier pro fessor i geologi
ved Nor ges landbrukshoyskole, Steinar Skjeseth. - Det ermilt nap at NORGE BLi R Til vii utjevne delt e for hol det , og srerl ig bli til nylt e i skolene og geologi foren inge ne.
Man mA ta fant asien til hjelp for A gripe tart i den geologiske utv ikling . Man mA viske ut fjell ,
flylte hay og innsjaer, bygge opp nye fjell og meis le dem ned ig jen . Man rna tenke seg is, hay
og fje ll i et evig kretslep. veks lende mellom nedb ryt ing og oppb ygg ing . Det er delte kretslepet
NORGE BLiR Til fort eller om , helt fra urt iden for ca. 3 mil liarde r Ar siden og frem til var tid .
Boken er utst yrt med instrukti ve farge ill ustrasjoner og lelt falt eli ge oversiktskart , og in nehol ·
der et veil av fasc ine rende opp lysn inger for aile som er interessert i landets historie.

Boken kan bes t illes gjenn om NAGS's Nyll s redakt er av medl emm en e Ir a l oren in ger
l ils luttel NAGS. Heltel har 65 sider og l or matet er 23x30.
Prisen er kr . 48,-.
De loren inger som kan innsende sam let best illing og selv d istr ibuere heltel pei f.e ks.
meter vii selv beholde de innsparl e porlokoslnader.
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Som medutg ivere av boka kan vi tilby denne med stor rabatt.
Benytt anledn ingen til a skaffe deg et eksemplar. Den er ogsa velegnet
som gave til enhver som har interesse innen steinverdenens fantastiske ornrade .
Boken kan bestilles gjennom NAGS 's Nytts redakter av medlemmer fra
foreninger tilsluttet NAGS. Boken har 304 sider og formatet er 23 x 30 em.
Prisen er kr. 240,- .
De foreninger som kan innsende samlet bestill ing og selv distribuere
boken pa f.eks . meter vii selv beholde de innsparte portokostnader.
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der for en rekke elementer som helt
er tillempet de kravene til enkelthet
som et effektivt feltarbeid ma st ille.
Man betjener seg ogsa av mobile
feltspektrografer, som er til stor
nytte for pavsining av en rekke metaller. Her i landet har professor Th.
Vagt fo retatt grunnleggende geokjemiske undersekelser i R0rostraktene
(1). Disse arbeidene star blant de
f0 rste i verden pa dette ornradet . I
Russland, USA, Canada, England,
Finland og Sverige har man alt kom met i qanq moo aeokiemisk prospektering i stor skala. Nye felttestemetoder utarbeides stadig, og erfaringsmaterialet eker i vesentlig grad.
I de to siste arene har geokjemiske
undersekelser i ste rre stil veert drevet av Statens Rastoffl aboratorium
og ogsa av Norges Geologiske
Undersekelse.

STEIN -

I fjor sommer undersekte man elver og bekker i Nord -Reistraktene.
Noen av resultatene var for sa vidt
interessante. man fikk f .eks. anornalier i vannet i en sideelv t il Reisaelva
allerede i en avstand av 8 km f ra en
nedlagt magnetkis-kopperkisgruve.
Anomaliene ekte etter hvert som
man kom nrermere qruveornradet
(2I. Til pavisninq av metallioner
brukte amn en opplesninq av diphenylthiocarbazon (dit hizonl i tetraklorkullstof f (3). Dette er en opplas ninq
med klar, gr0nn farge. Dithizon danner kompl eksforbindelse under fargeomslag til redt med en rekke ioner
som f .eks, Zn, Cu og Pb. Reaksjonene er minst like felscmme som
spektrografisk analyse. Elementene
kan bedernmes enkeltvis ved riktig
valg av pH og regenser som danner
komplekser moo de evriqe metallionero

t:N t:Vt:NTYRLIG UOBBY

VI HAR ALT HVA DU TRENGER
DET NYE DIAMANTSAGBLADET STAR FAMAD 5
Dimant bladet Meteor og Mooriglow fra
6" ti l 24" pa lager
Diamantslipeskive Krystalite og diamanthjul
Slipebord og sager for kurs og skoler
"Stan, og "Graves" hobbymaskiner
Riistein, miineraler, bearbeidet stein,
innf atninger, smykker og gaveartikler

~.~j(RSTAt>~
UTSTYR fOR SMYKK[SU INSLIPING
fORRr:TNING: KIRKEVEIEN 6J , 1344 MASLUM

rOSTADRESSE: S0RMA LLA 20. I J44 HASLUM
TfLEfON (0215D 6 86

20

Sommeren 1955 ble som nevnt
felttestingen utfert pa jordprever,
Man brukte dithizon lest i xylol, og
ammoniumcitrat som lesninqsrniddel for substrates metallinnhold. Metoden er beskrevet utf0rfig av Harald
Bloom (4 l. Det skal nevnes at testingen ble standardisert til ca. 0,2 9
preve (konstant volurn), og at reaksjonstiden ble satt til 10 sek. moo
gradvis avtakende tid for lornyet t ilsats av dithi zon.
Valg av felt skjedde ut fra det
synspunkt at metoden burde ut pre ves over kjente malmforekomster.
Likeledes ble det valgt forekomster
av ulik mineralsammensetning og i
ulike bergartsomgivelser. Det ble begynt i Kongsbergfeltet der den komplekse sulfidmalmen ved Kisgruven
og ved Gresh ble undersakt, Pa
begge stedene fikk amn anomalier,
videre i strekretninq fra kjente blottinger av malmene. Byglansforekomsten Skolteberg i Kviteseid, en
impregnasjonsmalm i amfibolitt, ble
ogsa undersekt , Her ble det konstatert melm ved reskinq ca. 100 m
nord for det gamle strossepartiet

etterat geokjemiske malinger hadde
gitt tydelige anomalier pa dette stedet, I R0ros-felt et har man forsekt a
101ge opp de geofysiske rnalinqene
for mulig a kunne skille mellom indikasjoner fra maim eller grafittskifersoner. Disse undersekelsene har
imidlertid ikke gitt noe positivvt holdepunkt. Det mest i0yenfallende
resultat fikk man i blyglans-sink blendefeltet Ravnasen i Vefs n. Dette
skal omtales nrermere.
Malmen opptrer som impregnasjon i et mekt ig NN0 -strykende kalksteinsdrag. Kalksteinen grenser mot
est til Reinfjellgranitten, og mot vest
til et gneis og skifterornrade. Mektigheten av malmsonen varierer mel10m 0,1 og 5 m. Fallet er gjennomsnittlig ca. 75° V . VOO resker og et
fatall synker var gangsonen opps kjerpet i en lengde av ca. 2500 rn,
men i hvilken utstrekn ing man hadde
sammenhengende maim i dagen, var
ukjent . Havnasen er skogkledd og for
det meste jorddekket. Man satte seg
som mal f0 rst a finne ut om malmsonen var sammenhengende mellom
de kjente blottingene, og siden

STENKJELLEREN ~~~~
MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN
SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.
n\
,/>.pe
30
08.30 - 1 .

STOR 50 SIDERS KATALOG

1ern
Med
N.M.F.

Tilsendes for 15 kr. som fratrekkes bestilling.

C. ANDERSEN & CO.
A.B.C. Gal en 5, 4000 Stavanger - Til . (04) 520662
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matte oppgaven bli a seke etter forlengelsen a'J malmen i strekretningen. Malmen bestar av finkornet,
rnerkebrun sinkblende med atskillig
blyglans, litt kopperkis og magnetkis. Gjennomsnittsanalyser fra et
stort antall resker viser: Zn ca. 3,0% ,
Pb ca. 1,5 % . Foruten kalkspat finner
man i malmsonen: kvarts, hornblende, Iys glimmer og granat.
Malmsonen dekkes av et jordlag
som er fra 0,1 m til 1,5 m tykt . Typisk dybde er ca. 0,25 m. Jorden
inneholder lite bretransportert materiale. Vegetasjonen bestar overveiende av granskog med pa sine ste der ganske frodig skogbunn . Terrenget heller gjennomgaende mot
SV.
Kostnadene ved de geokjemiske
undersekelsene med dithizon ble
forholdsvis sma. Et lag lag pa 3
mann klarer a gj0re ca. 100 observasjoner pro dag, inkludert arbeid med
stikking av rutenett og merking. Til
reagenser gar det med ca. 0,10 kr.
pro hull. Metoden er rask og den vii
for mange malmtyper i egnet terreng
gi meget verdifulle holdepunkter.
Alt i alt kan en si at de resultate r
som Rastofflaboratoriet hittil har
oppnadd pa den geokjemiske rnalmletinqsornradet er oppmuntrende.
Seerliq gjelder dette elementene sink
og bly. For sa vidt kan en si at geoN~

kjemisk prospektering allerede har
sin plass i den praktiske malmletingen. Etter hvert som erfaringene
eker og systematiseres, vii tydingne
av de geokjemiske indikasjonene (anomalienel bli sikrere. Og laboratoriene stetter opp med kontroll av fel tanalysene, med videre undersekelser, utvikling av nye eller forbed rete
analysemetoder. stud ier over elementfordelingen i karakteristiske og
veldefinerte jordprofil osv.
Den plass som den geokjemiske
prosjektering vii fa i den fremtidige
malmleting i Norge vii sannsynligvis
bli som i andre land: den vii veere
bade en selvstend ig malmletingsmetode. med sin spesielle muligheter.
og en supplerende met ode i mer
komplekse malmletingsoppgaver der
bade geofysiske. geokjemiske og
andre grupper settes inn i et egnet
samarbeid mot felles mal.
For a kunnne danne seg en mening om sterrelsen av bakgrunnsverdien, gikk man med lange profiler der
man var trygg for at forurensninge r
fra den kjente malmsonen ikke ville
spille noen rolle. Det neste skrittet
ble a ga med analyseprofiler med
passende avstand etter malmsonen.
Denne avstanden ble satt til 20 m. I
profilene ble det tatt humusprever
for hver tiende meter. I tabell 1 vii
man finne et utdrag av analysejournalen.
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Kartskisse over Revruisen, Vefsn m . 1 : 4000

Tabell
Ko.,rt1lnat

I.

ml Dllhi zon

Konrd l.,2t

I

B-Iag

3240 S

2
0,5
15
0
0
0
4

8 30 V
840 ..
850
860
870
880 ..

0

900 ..
9 10 ..
920

1360 S

Humus

V

I
6
15
2
2
1,5
1,5
I

590
600
610
620
630
640
650
6liO
670

....
....
..

....
..

>

Ta be I I 2.

1

>

0

Undersekelsene har gitt et dithi zonforbruk pa 2 ml som maksimal
bakgrunnsverdi (threshold). Det gar
frem av tabellen at man til dels har
funn et meget sterke anomalier.
resultatene som er gjengitt, skriver
seg fra prever som ikke kan veere
forurenset ved tilsig fra utsprengte
malmpartier.
Den neste etappe ble a f0re maleprof ilene videre i stre kretninqen ut

....

BVO

..

..

101 Dilhlzon
lIum us

0
0
2
1

3
3
4
> 10
2
0

IJ-Iag

0
0
0
0
0 ,5
0
0,5
> 10
0, 5
0

over det kjente malrnornradet . Av standen mellom profi lene ble ekt til
100 m, I tabell 2 er gjengitt noen av
resultatene fra disse rnalninqene.
Anom aliene er avmerket pa kartskissen over Havnasen, f orekom mer
til dels i to utpregete soner som 10 per omtrent parallelle i strkretningen.
For hver sone finnes en viss spredning avhengig av terrengforholdene.
Undersekelsene har gitt som resultat

Send Geologistoff til NAGS-Nytt!
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0.5

0

0 .5

I.~

1.5

Her gjengis situasjonen i en av profilene

at

malmsonene

fortsetter

minst

1500 m videre mot ser enn tidl igere
kjent. Mot nord fulgte man malmen
ca. 500 m til Havnas faller bratt av
mot dalen og Ravatnet. For a kontrollere analyseresultatene ble det
satt igang resk inq.
Malmsone n ble fun net der man
ventet a finne den. Malmen er av liknende kvalitet som den gjennom snittlige typen ellers i feltet . Profilet
gir ogsa et godt bilde av spredningen fra malmsonen.
Like nord for Ravnasen ligger en
liknende malmhorisont i Brennasen .
A nalysene viser det samme som geologiske observasjoner antydet at de
to malmsonene ikke ligger helt i
strekforlenqelsen av hverandre. Et
sekeprofil antydet straks hvor malm sonen var. og anomaliene ferste rett
f rem til et godt gjemt skjerp i skog lien.
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GEM-TRE
Postboks 21
3960 ST A T HELLE

RAolAMANTER
Ail e stener er naturlige. St enene har forskjellige fargeto ner, og interessante inklusjoner. Noen er gjennomskinnelige. Aile stener har meget
god xl- form .
Long Shape, forstrukket oktaeder 0,10 -0 ,20 ct
Meget god e kuber ± 0,15 ct
M acle, diamanttvilling 0,50-2,5 ct
M eget gode kuber 1,10-1 ,35 ct
Round shape, kom b. kube/ okt aeder ± 1,00 ct
Gj ennomsikt ig materiale :
Oktaedre 0,80-0,90 ct
Sterre sten pa torespe rsel til + 20 ct .
Varer sendes i oppkrav. 10 dg r. full returrett.

pr. st k.
pr. stk .
pr. ct
pr. ct
pr. ct

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

35,40,195,165, 165,-

pr. ct . kr. 462,-

OPA L, ail e typer
Vi har avtale med en «miner» som sender oss rasten materiaIe. Det er
en rnvte at det er vanskelig a slipe opal, men egenheter har aile stener.
Nedvendiq informasjon blir medsendt.
V i har opal fra kr. 6,- til kr. 200,- pr. gr.
Spesielle evinqsposer, hvor det ogsa er god sten som er spesielt merket , kr. 100 propose.
Liker du ikke mat erialet , har du full returrett i 10 dgr .
For mineralsamlere : Queensland Boulder rough , meget interessant
mat eriale.

Coo ber Pedy grey med polert lIate som bringer farger frem, fr a kr.
30,- til kr. 300 ,Fra Mellom -Amerika sort gjennomb rutt , store biter fra kr. 30,- t il kr.

70 ,Sl ipt m ateriale. Queensland Boulder fra kr. 100,- til kr. 4000,- pr. stk .
Coober Pedy, flere typer fra kr. 60,- til kr. 16000,- pr ost k.
Fantast iske doubletts fra kr. 50,- t il kr. 4000 prostk .
En ferdig slipt opal er en edelsten, vi vuderer den gjerne for deg .
Legg ved fr imerke og jeg sender deg prisliste .

Nytt fra foreningene
Sunnfjord Geologiforening
Varen 1985 hadde Sunnfjord Geologiforen ing skipninqsrnete . 12 av de
17 pameldte medlemmene matte pa
fy lkeslandbrukskont oret i FIlrde. Odd
Naustheller ble valgt til formann.
Foreningens kontingent : kr. 125 pro
medlem . Som familiemOOlem inklusive i kontingenten regnes ektefelle
og barn under 18 ar. De har sekt
rnedlemskap i NAGS. Det ble gitt
orientering om hva geologiforeninger
arbeider moo og arbeidsprogram ble
satt opp, 1 Sendaqstur ble bestemt.

Drammen geologiforening
VOO arsskiftet hadde Drammen Geologiforening 124 medlemmer. Dett e
var en netto akninq pa 44 rnedlernmer siden forrige arsskifte . For-

eningen har i leper av 1986 avholdt 9
rnedlernsmatar , inklusive arsmllte
hvor regnskapet balanserte pa 47
000 kr. Det ble ogsa arrangert en
auksjon. Stvret har hatt 7 stvrerne ter, aile i forbindelse med foren ingens mandaqsrneter. 6 turer ble
arrangert med 7 - 60 deltagere. Tu ren til Konnerud hadde best frammete. Her var ogsa Sarpsborg, Moss
og Fredrikstad invitert og bidro med
halvparten . Foreningen hadde stand
pa «Friluf tsfolkets dag» i Bragemesasen. De har foruten NAGS messa
avholdt sin arlige Drammensmesse.
Pa nvaret startet de ogsa det ferste
slipekurset moo egne maskiner.
Kontingent: Familiemedlemskap,
inkluderer barn under 18 ar kr. 110,
enkeltmedlemmer kr 90, juniormedlemskap - ungdom 14 - 18 ar kr. 40.
Forrnann: 0yvind Juul Nilsen.

Jakt pa gull
Neste sommer kan t urist er og andre
interesserte komme til Beverdalen
og vaske qull. De fllrste funn ble pavist i slutten av august, og en tysk
professor og spesialist pa gull har
bekreftet at det virkelig dreier seg
om Il rsma kom av gull i elvesanden.
Det blir ingen kommersiell utnyttelse. gullvaskingen blir bare pa hobbybasis, opplyser Torgeir Garmo ved
Fossheim steinsenter til Aftenposten.

At det var gull i Bilverdalen, er
kjent f ra 1903, da professor Amund
Theodor Helland satte igang gullvasking. Men da var elven sa stor at
man ikke fikk tak i den beste sanden
hvor gullet Jigger konsentrert pa
visse steder i elvefaret.
- Det finnes gull i de fleste norske
elver. Og hvis men er flink, vasker
man kanskje ut lite grann, men det
dreier seg om meget srna mengder,
sier Torgeir Garmo.

Send Geologistoff til NAGS-Nytt!
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«Wikmanitt» fra Vevja-bruddet i
Tvedalen
Av Erling Kamphaug
Mineralet er tidl igere funnet kun en
gang i Norge. Aml i og Griffin (1 972)
rapporterer funn av «Wi ckmanitt» fra
en nefelinsynenittpegmatitt i Tveda len. Funnstedet gar under navnet
Heie-bruddet .
Mineralet ble funnet i en eneste
darlig utviklet krystall omtrent 0,5
mm i tverrrnal sammen med Anal cim, Fluoritt og Kloritt.
I en preve som ble innsendt av
meg til Mineralogisk Geologisk Museum pa Teven i desember 1986, blir
den identifisert som «Wickmanitt»

Mn Sn (OH16 . Fargen er sitrongul og
mineraler som oppter i samme om radet er bl.a. Analcim , Fluoritt, A:gi rin, Kloritt, Parisitt, Helvin, Gonarditt
og Natrolitt. Vevja-bruddet er dessuten funnsted for det nye mineralet
«Chiavennitt».
Bruddet er et av de tallese Larvikittbruddene i dette ornradet og var i
drift da vi var der for 2-3 ar siden.
Typelokalitet er den vestlige delen
av Langban i Sverige. Wickmanitt er
et lav-temperatur mineral som er
dannet pa et sent stadium i mineraliseringen.

Mineral
EVJEsenter
Stort utvalg i utenlandske og norske mineraler. Forhandler Edus slipemaskiner.
Handlagede selvsmykker med stein.
Godt utvalg i steinkjeder.
Alt fra eget verksteder.
Apningstider daglig 10.00 - 16.00
10rdager 10-00 - 14.00 Sondager stengt.
Utenom disse tider etter telefonisk avtale.

Spesialitet
smaragd
smykker.

4660 Evje, tit. 043 31141 - 30820 - 30664
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Aktivt kurstilbud i Lorn

Steinsenter populeert feriested
Av Georg Parmann. Aftenposten 24 / 4- 85
- Vi vii gjerne t ilby fol k en aktiv og
l<ererik ferie. og vi bruker naturen
som leerebok. I tillegg har vi leerere
som kjenner bade natur og terreng
rundt Jotunheimen godt . og som
kan sitt fag . Kursene vi arrangerer.
legger vi slik opp at de skal passe for
f amilier. her blir ingen for unge og
ingen for gamle, sier Torg eir T.
Garmo.
Garmo driver Fossheim Steinsenter i Lom sammen med sin kone Fr0ydis E. Rambo, og dette senteret har
i de senere ar utviklet seg til a bli et
kultur- og natursenter everst i Ottadalen. Som navnet tilsier, er det stein
som star mest sentralt i virksomheten , blant annet med flere geologikurs, steintreff og slipe- og innfatningskurs hvert ar.
Man tilbyr ogsa kurs om blomster,
sopp og beer. Det hele skjer i samarbeide med Fossheim Turisthotell i
Lom .
- Det ser ut til at stad ig flere vii ha
mer ut av ferien sin enn a «slappe
av». Det er dette vi har tart konsekvensen av, og tilbyr et ferieoppl egg
som passer for hele familien , der
man f ar god kontakt med norsk natur , treffer hyggelig e mennesker og i

tillegg leerer litt om det som finnes
omkring oss,
Det mest popul eere kurset vart er
geologikurset som ikke krever spesielle forkunn skaper. Det er sjette aret
pa tad vi arrangerer dette, og Hermann l.evenskiold er leerer, Lom ligger meget sent ralt I det geologiske
Norq e.oq det blir rikelig anledning for
deltagerne til a hakke fin og sjelden
stein ut av Jotunheimen og traktene
omkring. Det meste av dagen tilbrin ges ut e, men man trenger ikke a
veere en sprek fjellvandrer for a
henge med underveis. I ferlen tar vi
oss god tid , det er pa denne rnaten
vi kan oppleve noe av naturen.
Det gis muligh et f or a st udere vegetasjo nen fr a lavlandet til hevfi ellet .
og mange spennende og sjeldne arter finnes nettopp i og om kring Jotunh eimen.
Fossheim steinsenter er blitt mer
enn et kurssted. Nylig er en gammel
storlave fra Vaga rest aurert og satt
opp i Lom , og der er det na en permanent steinuts tilling, samt verksted
og butikk. I butikk en selges selvsagt
stein, men ogsa bruksting og husflid sartikler fr a bygd a. man kan trygt
si det blom strer rundt steinsenteret i
Lom .

Bytteannonser i NAGS Nytt er gratis!
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TEKTITIER DET GATEFULLE
GLASS
Av Guri Mazanti-Andersen. Lapidomanen nr. 2 -1987
Oversatt til norsk av Sissel Marie Caspari
Pa jorden finner man flere ornrader
overstredd med stein, som bestar av
nesten ren silisiumoksyd , og som
ikke ligner bergarter pa jorden . Disse
kalles tektitter. Navnet er avledet av
det greske ordet TEKTOS som betyr
smelte .
Tektitter er srna glassaktige stvkker som i motsetni ng ti l meteo ritter
bare f innes visse steder pa jo rdens
overf late. Funnstedene betegnes
som strefelter. Tektitter er vanligvis
sma og maier fra en til tre centimeter.
I ornrsder hvor tektitter er fun net
har de innt edte alltid trodd at tektittene har fait ned fra himmelen. Vitenskapsmenn har imidlertid veert
mye senere til a akseptere denne
tanken som en mulig forklaring.

Oat har vaert mange teorier om tektittenes opprinnelse.
1. I begynnelsen trodde mange at
tektitter var etterlatenskaper fra
gam mel glassindustri . Men da man
fant disse merkelige glass-stykkene i
store mengder i ornrader hvor det
ikke kunne ha veert noen glassindustri , begynte man a underseke stvk kene vitenskapelig. Da f ant man ut at
de var helt forskjellige f ra glass.

2. Hvis tektitter kom fra jorden
kunne den fremdrivende kraft bare
vsere meteomedslag eller vulkanut brudd, for ikke noe annet ville hatt
tilstrekkelig energi. Men selv den
voldsomme
eksplosjonen
som
skjedde pa Mount St . Helens i 1980
var ikke kraft ig nok. Den sterste hastighe t en stein kunne oppna ved en

N 4880 Skudanashavn - Tlf. 048 29140 kl. 11.00-18.00
vad f argekai t il Stavangar
Sendar ovar hala lander, 10 dgr. raturratt
M IKROSKOPER, FOTOMIKROGRAFI . GEIGERTELLERE. UV-LAM PER
M INERAlESKER - MONTASJEKITT - MINERALSTANDS
I BUTIKKEN: GODT UTVALG I NORSKE OG UTENLANDSKE MINERALER
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slik eksplosjon var omkring 700 m pr.
sekund. Det var ikke hurtig nok til a
slippe vekk fra jordens tiltrekkningskraft sa jordiske vulkaner kan ikke
lage tektitter.
3. De amerikanske strefelter er
enorme, og det ligger antagelig
rninst en billion tonn tektitter der.
Det ville kreve at en eksplosjon laget
et krater pa 100 km. i diameter, et
slikt er aldri funnet . Man mener heller
ikke at en meteors sarnrnenstet med
jordan kan fjerne vanninnholdet i en
jordisk stein sa fullstendig. Men et
steinmeteorkrater kan skjule seg
under vann og vannoverflaten er
sterre enn landoverflaten.

4. Var tektitter et resultat av et meteorfall pa jorden, hvor det ble spreytet smeltet materiaIe ut pa grunn av
sammenst0tet? Det oppsto et h0Vtrykksglass som ved sjokk fikk en
sterre tetthet enn de tilsvarende
krystallinske faser pa jorden. Eksplosjonene var 0vensvnlig sa vold somme at det utviklede damptrykket
blaste den overliggende atmosfeeren
vekk og sendte tektittene i en ballistisk bane som transporterte dem
hundrevis av kilometer vekk fra ste -

det. Et av problemene er at tektitter
er forskjellig fra det geologiske materiale de finnes i.

5. Er tektitter en slags naturglass av
kosmisk opprinnelse? Det er ihvertfall sikkert at tektitter ikke er noen
slags spesiell form for meteoritt selv
om det ville veere den enkleste forklaring. Svakheten ligger i tektittens
alder. Tektitter tilbringer ikke lang tid
i rommet. Meteoritter til bringer millioner eller billioner av ar f0r de til
slutt blir innfanget av jordens tiltrekkningskraft og faller ned. Mens
de er i drift i rommet blir de konstant
truffet av kosmiske straler, Dette betvr at deres tid i rommet kan ha veert
fra 900 - 6000 ar.

6. En vitenskapsmann ved NASA
tror at en ring av fine partikler sirklet
omkring jorden for 34 millioner ar siden. Skvqqen av disse partikler nedsatte jordas vintertemperatur med
20° C med det resultatet at adskillige
arter ble utslettet. Pa samme tid ble
det stredd ca. 1 billion glasstvkker i
en ring nesten halveis rundt jorden Dette er den seneste episoden i den
vitenskapelige uenighet som har
srnakokt i 200 ar, og det er enda ikke
tegn pa at den kjelner avo

WHITES BEACHCOMBER 4 METALLS0KER
Lite brukt
Selges kr. 1800,(Ny pris kr. 2700.-)
Henvend: Bjom Asheim
TIt. hjem 37 68 48
jobb 30 1530
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7. Stammer tektitter fra materiale fra
rnanen, hvor flytende smelte er blitt
kastet ut i verdensrommet og innfanget av jorden? Denne teorien er
na awist pa grunn av rnanemateriale
som Apollo brakte med seg hjem fra
rnanen, Dette er ikke det samme
som i tektitter, som dessuten mang Ier kosmiske stralespor . Men allikevel
forseker man a forklare at det kan
veere skjedd visse kjemiske forand ringer med tektittene under den
lange ferden mot jorden. Det er en
veldig innviklet fork laring.

8. Hvis vulkanutbrudd pa rnanen har
en betydelig ster re kraft enn pa
jorden , og hvis materiaIe inne i rnanen er forskjellig fra overflatens , [a sa
er det kanskje noe som kan danne de
tektitter man finner her! Man vet at
det dannes varm hydrogengass ,
som kan eksplodere ut av rnanevulkanen og blase materiaIe helt opp i
rom met. Det regnes med at hastigheten kan bli betydelig sterre enn 2,5
km pro sekund, som er nedvendiq for
a frigj0re det fra rnanens tiltrekkningskraft. Noe av dette materiaIe
kan sirkulere noen fa millioner ar fo r
deretter a bli tiltrukket av jorden og

sirkulere omkring jordens ekvator,
for a falle ned i et relativt tett menster og deretter bli funnet som tektitter,

De forskjellige teorier og vitenskapelige data til a understette dem viser den omstridte bakgrunn. som
langtifra er avgjort. Vitenskapsmenn
begynte a komme med nye teorier
som var basert pa nye informasjo nero og i dag befinner man seg faktisk pa dette stadiet . Selv om det er
gjort store fremskritt kan man ikke
pa en tilfredstillende mate fork lare
hvordan tektitter er oppstatt .
Hva er tektitter laget avo Et kjemisk fakta om tektitter er forblef fende - de er ekstremt terre. De
inneholder nesten ikke noe vann det er overraskende for de fleste vulkanske bergarter inneholder nemlig
temmelig mye vann. Sekundrere (avleirings) bergarter som er dannet i
vann har et enda hevere vanninnhold. Nesten aile tekt itter har samme
kjemiske sammensetning . De inneholder 70 - 99 % silisiumoksyd Si 02
og 11 - 15% aluminiumoksyd AI2 0 3
Tallene passer ikke helt. det skal
selvf0 1gelig ende med a bli 100% .

STEINHAUGE'A
Mineral Galleri - Rock Shop
Storgt. 15, 1500 Moss - TIt. (032) 51 963
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Selv om de pa denne rnaten ligner
hverandre mye, er det vesentlig forskjell i overflater, former og farger.
Hvis man tar en tektitt og et
stykke obsidian , vulkansk glass hvordan kan man sa se forskjell?
Ved a rette en blaselarnpe mot obsidian. Den er som en vat svamp sammenlignet med en tekt itt. Da vii det
boble og skumme mens det innesluttede vannet kjemper seg ut . Ret tes blaselarnpen mot en tektitt, vii
den hvis den kan opp varmes tilstr ekkelig, bare omdannes til en smeltet
klump.
Tektitter er glassaktige , det antvder hurtig avkjl1lling , og terre , som
om de er blitt bakt i et vakum. De ser
ut til a ha veert kraftig oppvarmet
under passasjen gjennom atrnosteereno Deres smeltepunkt er mye
hevere enn smeltepunktet for obsidian og for pyrex-glass .
Tektitter er en kjemisk gate. De er
forskjellig fra de vulkanske bergarter,
men har akkurat som de sedimenteere et hevt innhold av silisiumoksyd . Den dominerende faktor er dog,
at tektitter nest en fullstendig mangIer vanninnhold.
Mens deres kjemiske sammensetning er usedvanlig, sa er deres fordeling enda merkeligere. De er spredd
over noen fa strefelter - ja de er fordelt som om de er fait ned fra himmelen.
Tektittenes farge varierer fra sort
til Iys og rnerk brun-qrenn og gul.
Strekfargen er hvit . Hardhet 5 1/2 ,
glassaktig brudd , gjennomskinnelig
t il gjennomsiktig, ingen fluoresens.
Sammensetting meteorisk glass.
Noen tektitter ser blete og skinnende ut , mens andre har en ra, sterk
kantet og avskrapet overfla te, of te
meget riflet og of te sees flvt ernen stret inne i glasset .

Ogsa tektittenes f orm inngar i forklaringen om deres opprinn else.
Spesielt de som kommer f ra streteltene i 0sten med sine aero-dynami ske former. Det synes ikke a veers
uenighet om at disse aerodynamiske
objekter er formet i flytende tilstand,
nar de reiste gjennom jordens atrnosfeere.
INDOCHINIT f ra Thailand og Indonesia finnes ofte bade som bat - linse prere - drape - handvekt - skive og
kjegleform. De har for det meste
glatt eller litt bleerete overflate og
kan bli op p til 17 em. Andre tektitter
kan ha en veldig bleerete overf late
eller veere fylt av dype krellete fu rer.
Et av de mest kjente strefelter er
ved elven Moldau i Tsjekoslovakia og
tektitter herfra kalles M OLDAVITT.
Siden 2, verdenskrig har tsjekkeme
kalt elven for Vlitava og tektittene
for VLlTAVITT. De har en gjennomsiktig flaskeqrenn farge og blir sielden over 3 em, Moldavitt blir ofte
kalt «Bouteille-stein», flaskestein pa
grunn av den qrenne fargen.
Allerede i fo rrige arhundre samlet
bende na i Behrnen og Mreheren
disse glassaktige stenene og bearbeidet dem til stykker. Stenene er
ofte av valnetts terre lse, men kan i
sjeldne tilfelle vrere sa store som et
eple, da veier de opp til 300 g. Tektitter kan skjreres og poleres akkurat
som obsid ian og de gjennomsiktige
blir pene "iir de fasettslipes.
Det L1 BYISKE 0RKENGLASS er
ogsa en tektitt, er mer eller mindre
gjennomsiktig eller taket i Iysegult grl1lnngult og det har ofte tydelige
sandslepne fasetter. De inneholder
98 - 99 % Si 0 2. Det er fun net stykker opp til 8 kilo,
For ea. 10 ar siden fant man fo r
fl1lrste gang tektitter ved Ar alsjeen i
Russland.
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AUSTRALITI er hevt verdsatt i Australia. Noen av disse har en hevst
uvanlig form - akkurat som knapper,
de sakalte «f langed buttons». De har
en utpreget aerodynamisk form - er
skjelden over 3 em. Ved passering
gjennom atrnosteeren er de smeltet
pa fors iden og det tynne smeltelaget
er f1ytt ut til siden hvor det har dannet en krave. Man har gjort forsek
med en kunstig glasskule som i en
vindtunnel med varmluft har fatt
samme form og struktur .
BEDIASITI fra USA har ofte samme
form som «f langed buttons». Bediasitt er navngitt av en indianerstamme.
Andre kjente tekt itter:
MUONG-NONG fra Thailand, GEOR GIAITI fra GEORGIA i USA, PHILlPINIT ogsa kalt RAZALIT fra Filippinene, JAVANITI fra Java, BILLlTONIT fra Billit on i Indonesia, DARWIN
GLAS fra Tasmania, IRGIZITI fra Irgiz i Russland, MALAYSIANITI fra
Malaysia, IVORY COAST, tektitter
fra Elfenbenskysten.
Det er en teori om at noen tekt it t strefelter stammer fra et bestemt
krater, Rieskrateret i det sydlige
Tyskland skulie ha tilknytning til Moldavittornradet i Tsjekoslovakia. Men
probl emet er at streteltene ligger i
rett linje fra Rieskrateret istedet for a
li9ge i en sirkel og det er aldri funnet
tektitter neer ved selve Rieskrateret .
Kanskje man en vakker dag finner
de samme rare glasstykkene i visse
soner i Grenland's og Antarktis ' innlandsis.

Tektitter er blitt inndelt i forskjelIige aldersgrupper. De Nordamerikanske er ca. 34,2 millioner ar gamle.
Mo ldavitt fra Tsjekoslovakia ca. 14,6
millioner ar - tektitter fra Elfenbenskysten ca. 1,15 millioner ar og Syd astasia og Australia ca. 700.000 ar.
De tektitter som er like gamle regner
man med herer til samme begivenhet.
For 6 - 8000 ar siden benyttet innbygge rne pa Filipinene stykker av
tekt itter som redskap. Sanne red skap er ogsa f unnet i 0sterike.
Charles Darw in sammenlignet tektitter med vulkanske bomber .
Det f0rste vitenskapelige skrift om
tekt itter er fra 1788 og uenigheten
om deres opprinnelse er like gam mel. Selv i dag hvor vitenskapelige
malinger kan utrette det ubeskrivelige er vitenskapsmennene vidt
uenige. Det er stadig tvil og ubesvarte spersrnal, tektittenes gate er
enda ikke lest,
TEKTITIER ER STADIG DET GATEFULLE GLASS.
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