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Slutt

pa

malmleting

Trondheim (NTB): Norges geologi ske undersekelse (NGU ) opplyser at
indust riens leting etter metaller her i
landet er pa det ncermeste opphert.
Det er ogsa slutt pa den betydelige
malmletingen som oljeselskapene
har f inansiert .

NGU gir disse opplysning ene i et
notat om strategien for NGU i arene
f ram til 1990. Notatet er sendt av
Indust rideparteme ntet som vedlegg
t il budsjettforslaget for 1988.
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Norsk Ijell blir edle smykker
Tekst: Va/borg Borgan - Foto: Heine SelVa/berg

Norge er da bare grastein ! Hvor
ofte beret vi ikke slike utsagn om
fj ellandet vert. Men tin der, topper og
sleipe svaberg til tross - dette landet
er utrolig rikt pa edlere steinsorter, hvis en har blikk og kunnskaper
nok til oppdage det Mor Norge har
gjem t i sin favn.

a

Fakti sk er Norge det land I Europa
som er rlkest pA smykkesteiner! Ja
det pastAr lallfall Torgelr Garmo I
Lorn, og han vet mer om norsk
stein enn de fleste. Det han Ikke
vet om stein og berg arter, det tren ger lallfall ikke almlnnelige folk A
bry seg med. Som mange andre eksperter er Torgelr Garmo setvleert.
Vakre, farvesprakende steiner har
ligget der I millioner av ar, men det
er ters t de senere Ar at vi har tunnet mate r A utnytte de vakre ste tnene pa , Smykker av ste in I selv
Innfatnlng er blitt en ettertraktet
Yare. Srerllg flnner turistene norske stelnsmykker Interessante.
Torgelr Garmo I Lorn og kona Freydis Rambo har gJort norsk smykkestein til tevebred. I nyApnet steinsenter li ke ved Fosshe im turlsthotell I Lorn star en 300 Ar gamme l
ternrner tave fra VAga. Den rommer
nA verksted , museum, sliperl,
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kunstgalleri og forretn lng - der
sal get gAr strykende. Eldre folk I
Lorn murrer Iitt over gammeliAvens
utformlng, og den er sant A sl Iitt
smAfrekk . Inngangspartiet er av
glass, utformet som en berpkry stall. LAven har fAtt noe kirkelig
over seg, uten A konkurrere med
Lorn stavk lrke.
Steinsenteret I Lorn er blltt en si lk
suksess at Uke-Adressa rnA lntervjue Torge lr og Freyd ls pA sklfl. 801·
ger av tu rlster krever stad lg oppmerksom het .

Steindilla
Torgelr og kona er begge 44 ar,
Han har hatt ste ind illa fra gutteda·
gene, men det var terst da han var
24 Ar at han begynte A samle systernatlsk, og noen fir senere begynte
A slipe Iitt og selge. Egentlig er
han hotellfagutdannet, tredje ge-

nerasjon Garmo pa Fossheim turisthotell. Men det er naturen og
vart ansvar for forvaltningen av de
naturgitte goder som mest har
opptatt Torgeir Garmo.
Hotelldrift i Lorn er sesongbetont
og vintrene ga muligheter til a lese
om flora og fauna - og selvsagt geologi. I 20 ar sprang Torgeir Garmo
rundt i Jotunheimen og registrerte
fortidsminner. Yare forfedre levde
av jakt og fangst, og unge Garmo
jaktet pa det de la igjen til ettertiden. Lorn som andre bygder hadde
sine husmenn, og Garmo intervjuet de siste ter de gikk bort. Slik
samlet han opplysninger om gamIe tradisjoner som ellers ville gatt i
gray med dem. Opptegnelsene er
overlatt til Skogbruksmuseet pa
Elverum.

Bok om stein
F0r Torgeir Garmo kom sa langt at
han ble autodidakt spesielt pa norske smykkesteiner hadde han en
periode med altoppslukende interesse for fugler. Na er Garmogutten ikke helt selvleert i ett og
alt. I voksen alder ble det studert i
geografi ved Universitetet pa Blindern, samtidig som han styrte hotellet pro telefon. Ved siden av andre gj0remal har han skrevet den
eneste skikkelige steinboka om
norske mineraler. Et grundig arbeid utgitt pa Universitetsforlaget.
I arenes 10P er det blitt 4-5 baker
om naturfag, geologi og geografi.
Steinboka skal revideres forteller
han, ter den kommer i nytt opplag.

Targeir Garma i et hav av smykker av edelt norsk fjell - med kiepelvstne turis ter sam tilskuere.
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Politikk er han ogsA interessert i,
og er for tiden varamann til storttnget for Oppland Venstre.
- Ideen bak dette ste lnsenteret,
kursene I geologl og botanikk, ornvlsnlnger og turer I fjellet, er A lrere
folk hvor vlktlg naturen er. Det er
noe vi har fAtt I gave som vi skal
forvalte for sener slekter, sler Torgeir Garmo. NA ser det ut til at han
har funnet sltt virkefelt.
Stelnsenteret er reallsert, og store
deler av hans unike ste lnsamllng
fra lnn- og ulland har kommet pA
plass. Gruppert etter funnsteder.
At fjell og stein kan romme sA mye
skjennhet er ufattellg for en som
stort sett ser bare grAsteln. Mye
har fam illen Garmo sam let selv,

S TElN -

noe har de fAtt , noe har de byttet til
seg, og en del er kjept,
Resultatet er et steinmuseum du
mA langt av lei for A tinne maken
til. Hit kan de komme, arnaterer pA
jakt etter stein og gode rad, Torgelr Garmo hjelper sA gJerne. Men
den gamle ternrnerlaven rommer
sA mye mer. Foruten en butlkk
hvor en stakkar kan gA amokk i ren
skjannhetsopplevelse er det maleriutstililng, tekstiler, utstilling av
«Lorn knlpsarlags» gamle Iotoqrafier, Johan Brun har en fotoutsti l·
ling med motiver fra fjellets tiora
og fauna, materialbilder og veggdekorasjoner av ubehandlet stein, som
en fabrlkkarbelder lengernede I dalen
lager. Kunstnere - bade stedegne og
langveisfarende - stiller ut sine egne
tlng. Snart skal en marokkaner Igang

EN EVt:NTYRLIG DOBBY

VI HAR ALT HVA DU TRENGER
DET NYE DIAMANTSAGBLADET STAR FAMAD 5
Dimantbladet Meteor og Moonglow fra
6" til 24" pa lager
Diamantslipesklve Krystalite og diamanthjul
Slipebord og sager for kurs og skoler
«Star» 09 «Graves» hobbymaskiner
Rastein, mllneraler, bearbeldet stein,
innfatninger, smykker og gaveartikler
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med produksjon av prydting i messing og stein. Vi prever a knytte til
oss brukskunstnere - heist selvlrerte
- hos dem finner vi seerpreqet. sier
Torgeir Garmo.

OgS8 Trandalaq
Materialer mangler ikke. Lom er
spesielt rik pa smykkestein, saerlig
den vakre, rade thulltt, H010nda og
Lakken-omradet er ogsa svaert rike
pa smykkesteiner, Verdal og Selbu
llkesa, 99,9 prosent av den steinen
vi ser er grastein, men har en leert
seg a se forskjell pa stein, lenner del
seg a lete elter «rarlteter». Torgeir
Garmo vet hvor han kan linne
smykkesteiner, han vet mer om forkastninger og forstuvninger lor
millioner av ar siden enn de fleste.
Vi skal ikke gi oss ut pa a fortelle
om hva som har skjedd siden det
sannsynligvis var mulig ga torrskodd mel10m Granland og Norge .
Men Garmo vet en god del , en viten han gjerne deler med andre .

a

Hvem av oss vet at det linnes g",nne smaragder i Mlnnesund, gra og
red hornfels fra Froland, svart larvikkilt, g",nn amasonilt Ira Evje,
red thulitt fra Lom og Leksvik, redspraglet piedmontitt fra Tafjord,
blagr0nn lazulitt fra Elverum, gul
kvarts Ira Fossheim, g",nn serpentin Ira Modum og thulilt fra L0kken, rnarkere i farven enn den Ira
Lom, japis fra Lokken i nydelige
marmoreringer og g",nn epidotleis fra Lakken , for a nevne i lIeng.

Takk til veivesenet
- For a lete elter krystaller ma en
vite noe om bergarter, Torgeir kan
silte a kjere bil i 80 km i timen ,
plutselig hiver han bilen ut i veikanten og bremser. I en veiskjrering har han selt en forkastning
som beerer bud om noe spes ielt ,
forteller kona Freyd ls. Torgeir er
svaert takknemlig mot veivesenet
som avdekker bergartene lor ham,

STENSLIPING
St ikk innom oss og se vart
store utvalg Iii rimelige priser.
• Slipeutstyr

• Rasten
.Innfalninger
• Mineraler

• Stensmykk er
• Presangartikler
• Cabochoner i norsk
sten og mye mer

GEO·HOBBY~

Trondheimsvn . 6 , Oslo 5.
TIr. (02) 37 67 88

Apent : 10.00 - 16.00(13.00)
Mandag stengt.
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Ekteparet Torgeir Garmo og Freydis Rambo med en kjempekrystall - enn brun
- men den blir blank. I bakgrunnen Steinsentret med det originale og kanskje
litt frekke inngangspartiet.
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men er lite begelstret for at kraftverksutbyggerne tar i bruk full profileringsmaskiner. Det blir bare
subb us igj en. Tenk pa all den nydeli ge smy kkesteln som bllr malt I
stykker!
Fru Fmydis er fra Arendal, og sa
langt fra noen fjellets datter som
det gar an a bl l. Det er en meget
verdensvant dame som deler husbondens interesser for ste ine r I aile regnbuens farver. -Jeg var lrerer
I forrige liv , ler hun - det er lenge
slde n (hun er bare 44 ar), A pluk ke
ste in gjorde hun lenge ter hennes
vei krysset Torge lr Garmos stl,
Stein ga I tarste omgang sarntaleemne . Hun er utdannet fagbibl iotekar i USA, et arbeid der hun dagllg
omg lkkes forskere pa heyt plan.
Europas hovedsteder og Amerlkas
storbyer var like dagllgdags som
t uristt rafikken i Lom er idag. Men
det hekt iske og stressende Ilvet I
Wash ington DC ble kjedel lg. - Jeg
begynte a stud ere sosialantropologi, og sa meg selv i bushen I Afri·
ka. Det ble Lom istedet. Senere ble
det studler i geografi, dit fikk hun
lokket Torgeir Garmo ogsa. Samtidig
med studiene begynte hun som
gullsmedlrerling, noe som kommer
godt med.

Ste in knyttet de to sam men og var
deres Ilvsgrunnlag - men det holdt
ogsa pa a bli Torgelr Garmos endeIlgt. 2. januar I 1980 var Freyd ls og
Torgelr sammen med en venn inne
pa fje llet for a hente stein . Hva
som egentlig gik k galt, er uklart.
Sleden med 250 kg stein 10p lapsk,
og Torge ir ble klemt me110m sleden og et tre. Fmyd is satt pa sleden med mannen i fanget, og sil k
kom de frem t il folk. Pa Lllleharn mer sykehus ble det konstatert
fem kraniebrudd , og legene torespei tet Fmydis at om mannen va·
knet ti l bevissthet, ville det bll et
liv I rullestol. - Jeg ville Ikke ha en
mann I rullestol, han sku lle pa beina igjen. To sterke viljer, selgt pagangsmot og ta lmodlqnet ga reo
sultater. Torgeir Garmo er I dag
fullt rest ituert bortsett fra at neve
topper og sterk varme ikke er noe
for han lenger. Torgeir matte i
praksis lrere alt pa nytt, ga og splse bl.a. Held lgvls var hukommel·
sen inntakt. Det er bare dagene
rundt ulykken som er borte fra minnet.
Ulykken satte bom for Fmydis sine
studler. Hun fikk nok med a stable
sin mann pa fote. Hun bodde nos
den legen som tok Imot paslenten,

Send Geologistoff til NAGS-Nytt!
9

og gikk pa sykehuset hver dag i
uker. - Det var en grufull tid, men vi
lcerte a sette pris pa hverandre pa
en annen mate. Uten av a skryte av
meg selv - Torgeir ville aldri kommet opp av rullestolen hvis ikke
jeg hadde statt pa med mine teorier om vitaminer og mineraler og
trening . Skal nye celler gro , rna
kroppen tllferes vekstgrunnlag.
- Du har et omflakkende liv bak
deg, hvordan tales det a bo i en
trang fjellbygd? - Da ulykken
skjedde var vi akkurat gift, og jeg
rna lnnrernrne at jeg hverken da eller na kan tenke meg a bo fast i

Lom aret rundt. Jeg ma ut og fa
luft under vingene. Jeg begynte i
hovedfag i ekonornlsk geografi og
sa for meg en fylkeskommuna l
jobb med naturforvaltning av Jotunheimen . Slik gikk det ikke. Jeg
begynte a selge ste insmykker fra
en d0rapning pa Fossheim. Aret
etter utvidet jeg til et bord , videre
t il hele rommet innenfor. Vi oppdaget at smykkesteiner hadde noe
for seg. I lepet av fire ar hadde vi
utvidet til to rom. I ar star den ombygde Vaga-Iaven her med plass til
steinsam ling , verksteder, utsalg
og galleri. Men det er fortsatt for lite plass. Torgeirs steinsamlinger

Over: Freydis Rambo i et hav av smykker av norsk stein . Det er
hun som har ynglet ideene til utforming og innfatninger. Kveldene hos gu//smeden i Oslo kommer godt med.
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er lemmelig pl asskrevende for a si
del mild!.

Tegner smykkene selv
Kveldene hos gul lsmeden I Oslo
har kom mel godl med. I dag er del
Freyd ls som legner de fl esle
smykkene, men arbeldel selles
bort II I folk som arbeider hjemme
hos seg selv. Fosshe im stelnsenler er idag ogsa engrosshandel for
smykkesleiner. Det importeres oqsa en god del fra India og Italla.
Mesteparten av sll plngen toreqar I
utlande!.
- Jeg har forleng st erkje nt at det
Ikke nyller a vrere den perfekte
husmor ved siden av a vrere yrkeskvinne og kvinnesakskvlnne. Jeg
ma velge , og jeg ma ut ibl and!. Torgelr og jeg har felles interesser I
naturforvaltnlng og oko log i, men
de forskjell ige kulturaklivlteter pa
teaterscener og I konsertsaler I

~
il/1;1J
. I

Innehaver M agnus Svensli

den sto re verden fang er Ikke Torgeir pa samme mate. Hva gjor tamillen nAr turistene forsv inner
nedover dalen?
- VI forsoker a fa lill mer lid til yare
to barn, sler Torgelr. - I den verste
tur lslli den blir de mye overlatt til
seg selv. Men vi drar ikke ti l Syden
som andre folk. Nar vi drar dit, lever vi med lokalbefolkningen - trasker i fjell og ur og leter eller stein.
Et primilivl liv sammen med loka lbefolkningen i Marokko, New Mexico og Arizona er var ferie . I fjo r
hadde vi barna med og levde sammen med lokalbefolkningen I Ma·
rok ko. Del skal vi gjore Igjen . EI·
lers gar vl nte ren med til ldeskapnin g, nye produkt er ma lages, og vi
besoker ml neralme sser I utlande!.
Noe av produktene lages ogsa I
stelnsenteret her. Det vaskes, sllpes og poleres I kjelleren. Og sa
skal det planlegges kurs og sernlnarer. Lange vinterkvelder egner
seg ogsa utmerket til lesing og
skriving og sa kan Freydls ta seg
en teatertur til Lond on.

SMYKKE - STEN • SLiPING

og utstyr for stensliping
Fasettsliping utfores
Nordnorske mine raler

GRANASEN 11 - N ·8610 GRUBHEI - NORWAV . TELEFON 087 30 436
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ASBEST - ERSTATNINGSSTOFFER
A v Birger Fersund
Folldal Veri< har sikret seg rettighetene til det sakalte beryllium -p ro sjektet i Haqtuva i Rana. Det var i
1983 at en for filrste gang oppdaget
forekomsten av beryllium. En skal i
sommer f inne ut om beryllium f innes
i sa sto re mengd er at det kan veere
ekonornisk lennsomt a drive den ut.
Beryllium utvinn es i dag kom mersielt
bare et sted i den vestlige verden,
nemlig i Utah i USA.
A sbest har i mange ar inngatt i ut allige pro dukter og er blitt i industr ielle prosesser. Grunnen t il dette er
asbestens gade egenskaper som
f .eks. mekanisk st yrke, bestandi ghet
mot hilg varme, kjemisk bestandig het, varmeisolerende egenskaper og
at den lett lar seg spinne til gam.
Asbest er en felles betegnelse pa
en rekke silikatmineraler med fiberstruktur. Under amfib olgruppa fin ner
vi aktionlitt, anto fyllitt, cummingt onitt, riebecktitt og tremolitt. I serpentingruppa krysotil asbest eller
ofte kalt hvit asbest .
I de siste arene har fol k flest hart
om helsefaren ved bruk av asbest holdige produ kter. Hva er det da
som er sa farlig med disse asbestm ineralene? Jo, det er asbestfi brenes
evne t il stadig a dele seg opp i lengderetningen t il stadi g tynnere f ibre.
En regner moo at f ibre med diameter
min dre enn 3/ 1000 mm vii kunne
kom me helt ned i de sma lungeblrerene (alveolene), Asbestfibrene vii
kunne forarsake (vOO lengre tids eksponering) sykdommer som asbestose, lungekreft, brysthinnefortykkelse og brysthinneforkalkninger,
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mestoteliom (sjelden kreft form i
bryst hinne og / eller bukhinne) og
mulig andre kref tformer.
Det fins i dag en mengd e erstat ningsstoffer for asbest. Pa de aller
fl este ornrader kan asbesten erstattes. Sterst problem har det veert a
f inne erstat ningsmaterialer for asbest i brernseband og c1utchlameller.
Erstatningsstoffene kan ha ulik
kjemisk sammensetning da de blir
f ramst ilt av en smelte av uorganiske
fo rbindelser (silikater, karbonater,
bo rater osv.), Produksjonsprosessen
gar ut pa at den flytende massen ent en blir ledet gjennom dyser hvor en
kan trekke ut konti nuerlig f ibertrad
eller at massen trekkes ut til tyn ne fibre i en kraftig oljebrenner moo hilg
flammehastighet.
Den filrste metoden blir benyt tet
ved prod uksjo n av f ibre moo defin ert
diameter. Det er ikke uvanlig at f ibrene har en diamete r pa 12/ 1000
mm .
Den andre metoden blir brukt vOO
produksjon av bygningsisolasjonsmat erialer. Denne metoden gir natu rlig nok f ibre med varierende diameter og lengde. De systematiske
mineralfibrene har glass-struktur ,
dvs. de er amorte. Hovedkornponente n er amort silisiumdioksyd. Fordelen moo erstatningsstoffene er at de
ikke deler seg i lengderetningen slik
som asbestfibrene, men knekker heller tvers avoEn unngar dermed oppflising av fibrene under bearbeiding .
Det er viktig at diameteren pa fibrene
er sa st ore at disse ikke kommer ned
i lungeblrerene.

Det everste bildet viser asbestfiber av krysotil som tilherer serpentingruppen.
Det nederst bildet viser rette fiber. Fibrene har en tykkelse sterre enn 3 um.
Slike fibre er definert som asbest. Bildene er tatt med skanning elektronmikroskop og torsterrelsen er 1000 ganger.
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Naturkryolitten det ferst e
rastoff som forsvinner
Fra Lapidomanen Nr. 1 - 1985
Oversatt til Norsk av
Sissel Marie Caspari
Kryolittselskapet 0resund A/S har
planer om a fortsette a lage kryolitt,
men pa syntetisk vis. En stor gruppe
av pengeinstitusjoner bl.a. Bikuben
vii sta for det sterste aksjesalg
noensinne over Kebehavns Fondsbers. nar selskapet introduseres pa
bersen.
Den qrenlandske kryolitten ved
Ivigtut bemerker seg i verdenshistorien som det ferste rastoff som
forsvinner fra jordens overflate i
sterre mengder.
Den samme
skjebne vii om mange ar ramme 01jen, kullet og gassen.

Nar det siste lass med naturkryolitt senest i 1986 anleper Kt2lbenhavn
havn vii den gamle kryolittfabrikken
pa 0rebro, Kryolittselksapet 0resund A/S slutte a bearbeide materiale fra Grenland etter mere enn 120
ar.
Det er gjennom aile disse ar bygget opp en srerlig viten og knowhow i verdens eneste naturkryolittindustri, som pa grunn av forekomstens oppher har begrenset levetid.
Kryolittens liv minner pa mange mater om «Den stygge andungen»,
som matte gjennomga veldig mye
fer den ble til den pene og flotte
svanen.

,~

Kryolittfabrikken ligger bak Nordhavn stasjon og passeres daglig av flere hundre tusen
mennesker pa vei til og tre arbeide. De store haugene av stein er ramateriale tre Grenland med et kryolittinnhold pa 43 til 45 pros em.

Kryolitten kalles isstein
I begun nelsen ante man faktisk ikke
hva man skulle gj0re med det blete
mineralet som av gr0nlenderne ble
kalt isstein. Man skulle helt fram til
f0r
kryolittens
arhundreskifte
ervershistorie kom i gang for alvor.
En fransk tekniker ved navn Heroult fant en metode til a fremstille
aluminium med kryolitt som det viktigste rastoffet. F0r den tid kunne
man lage soda til tvilsomme priser.
Om kort tid innstilles arbeide med
naturkryolitten, men selskapet har
planer om a investere et tosifret
rnillionbelep i en ny fabrikk. Man vii
fortsatt lage kryolitt, pa syntestisk
vis, i gode kvaliteter, men rarnaterialet som kan omdannes til syntetisk
kryolitt ma i fremtiden komme fra
andre steder, hovedsakelig fra de
nordiske land.
Underdirekter i kryolittkonsernet
K.E. Aunsholt som samtidig er fabrikksjef forteller at kryolitten etter
den lange turen over havet fra
Grenland skal ut pa enda en fire timers reise pa fabrikken . Etterpa kan
den fylles i sekker og sendes ut til
selskapets kunder i mere enn 33
land med Norge, Venezuela, Australia, Island og USA som de sterste mottakerne.

Hovedkondene finnes innenfor
aluminiumsindustrien . Kryolitt anvendes ogsa i glass og slipeindu strien , akkurat som en rekke biprodukter ved produksjonen kan selges
til bruk i landingsbaner for fly.

Produksjonen
Rakryolitten eller malmen blir f0rst
knust og passerer et sorterinqsband
hvor trepinner og andre fremmedlegemer sorteres fra med handkraft.
Deretter blir malmen terket, magnetbehandlet og malt ned til srna
korn pa 0,18 mm pa et formalingsanlegg. Fra dette anlegget transporteres det fine pulveret til et sakalt
flotasjonsanlegg hvor tungmetallurenhetene fjernes med 98-99% utbytte. Sa skilies resten av jernspatten og endel kvarts ifra og tilslutt
kryolitten fra resten av urenhetene
som hovedsakelig bestar av flusspat og kvarts.
Kryolittmalmen som kommer fra
Grenland har et innhold av kryolitt
pa 43-45 % som ved forarbeidingen
blir til produkt med innhold av krvolitt i de to hovedkvaliteter E og S pa
henholdsvis 98 og 93 % .
Kryolittselskapet 0resund A/S er
moderselskap for en lang rekke datterselskaper i inn og utland. Den

NORSK STEINSENTER
STRANDGATEN - 4950 RIS0R
TLF.: (041) 50 096
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samlede omsetning i 1983 i konsernet, utgjorde over 1 milliard kroner
med et overskudd fer skatt pa 162
millioner. Konsernet fremstiller utenom kryolitt oqsa salt og srnakaker,
marsipan og nugat, hevtrvkksren sere og medisinsk vitenskapelig rnaleutstyr. Den beskjeftiger i alt 1647
medarbeidere .

banken som ordferer og med deltagelse av Den Danske Bank, Handelsbanken, SDS, An delsbanken, Granlandsbanken og Bikuben skal sta for
det sterste aksjesalget noensinne
over Kj0benhavns Fondsbers nar
staten seiger sine aksjer til private
investorer. Ved int roduksjonen av
aksjesalg begynner en ny ervervs historie for kryolittselskapet 0resund A /S som bersnotert selskap.

Staten seiger sine aksjer
Den danske stat er den sterste aksjoneer i selskapet. Men statens deltagelse er ikke lenger begrunnet etter slutten av bryting av kryolitt i det
kjempemessige hullet ved Ivugtut.
Det forventes at en stor gruppe
av pengeinstitusjoner med Privat -

EVJE

Kilde:
Granatnytt Bikuben 1984
Kryolittselskapet 0 resunds bulletin
1983.

Minel'al

senter

Stort u tvalg i u t enla n d ske og norske m iner a ler. Forhandler Edus sl ipemaskiner.
Handlagede selvsmykker med stein .
Godt utvalg i steinkjeder .
Alt fra eget verksteder.
Apningstider daglig 10.00 - 16.00
l...0rdager 10-00 - 14.00 S0ndager stengt .
Utenom disse tider etter telefonisk avtale.
4660 Evje, tit. 043 31141 - 30820 - 30664
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Spesialitet
smaragd
smykker.
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utstilling av mineraler og litteratur i
Halden bibliotek. Foreningens ung domsgruppe disponerer de gamle
lokalene og har begynt en egen sam ling av ste in og litteratur. Den har
ogsa egne sider i Monolitten.

Sarpsborg
Geologiforening
Ved utgangen av 1986 hadde Halden
Geologiforening 58 medlemmer.
Med lemskontingenten . Vanlig med lemskap kr. 100, fam ilie kr. 125, og
barn og pensjonister kr. 50. T hor
Se rlie var formann i 1986. Foreningen avholdt 5 stvrerneter og 8
rnedlernsmeter. Dessuten arsml2lte
med 22 medlemmer som valgte W ilhelm Elders som ny formann . Hver
onsdag har vi apent hus pa Bastad lund . Sommeravslutning ble holdt i
hagen hos to av medlemmene. Av 6
oppsatte turer ble 5 awiklet , hvorav
1 ti l Kopparbergmessen . 0konomien
ble forbedret betraktelig etter loppe marked som ga overskudd pa 10 000
kr. Ellers har vi solgt suvenirer pa
Halden Mindes Museum og far
stette fra Halden Kulturkontor. Foreningen har kjl2lpt inn elektronisk skrivemask in, beerbar UV -lampe, filmbord, lerret og utstyr til slipem askinene. Vi har ogsa f ornyet litteratur en
for ca. 1000 kr. Ingen represent anter
fra Halden verken pa vinter eller arsmete i NAGS. Medlemsbladet M onolitten kom ut med 4 nr. og ut giftene dekkes ved annonser. Vi hadde

Sarpsborg Geolog iforening har i
1986 flyttet inn i nye lokaler i Borregardsveien 6. Arbeidet ble gjort ved
dugnad og utgiftene har ligget pa 25
- 30 .000 kr. Under feiringen av de
nye lokalene ble mulige fellesarrang emente r blant 0stfoldforeningene
diskutert . Medlemstallet har stege t
det siste aret, Vi har hatt utstilli ng
med salg av slepne stener og ekono mien har veert bra. Foreningen har
fatt driftskomite med felqende ansvarsornrader:
1. Serqe for at medlemmene tar
med kake t il rnetene, Koke kaffe.
2. Administrere renhold av lokalene.
3. Drift av sliperom - nar verksted kom iteen har avsluttet sitt arbeid i
lepet av 1987.
Nyvalgt formann er Sverre Heibv,

S traparolus .
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Velkommen til
NAGS' XI NORDISKE

MINERALMESSE
OG VAR IV NORDISKE
STEIN OG MINERALMESSE

I MOSS
24. - 25.
SEPTEMBER
1988

MED NYE UTSTILLINGER OG MESSEARRANGEMENTER
Arrangm : NAGS og Moss og Omegn Geologiforen ing

STEIN OG MINERALMESSE I MOSS 1988

\.

Velkommen til den IV Stein 09 Mineralmesse i Moss.
Denne messen vii VCEre den XI NAGS
messe.
Arranqer: NAGS og Moss og Omegn Geologiforening
Postboks 284
N-1501 Moss
Norge

Messeornradet er byens radhus med bystyresal og tilstetende rom .

Av messe innholdet kan nevnes :
Spesialutstillinger
Demonstrasjon av smykkestensliping
Tombola
Barneaktiviteter
Kafeteria
Salgsstands for mineraler og smykkestener
Steinauksjon
Spesialkaserier

Apn ings tider:
l.erdaq 24. september kl. 10.00 - 18.00
Sendaq 25. september kl. 12.00 - 18.00

Entre

Aile er hjertelig velkommen, til

ase en utstilling som omhandler

GEOLOGI SOM HOBBY

Fensfeltet Geologiforening
har fatt navnet sitt etter det interessant e geologiske ornradet ved Ulefoss i Nome kom mune i Telemark,
int emasjonalt kjent under betegnelsen «The Fen Area »; eller som pro fesso r Br0gger benevner det i sin avhandling som ut kom i 1920: «Das
Fen Gebiet»,
Fensfeltet
Geologiforening
er
svaert ung , - den er ikke to ar enna , men teller allerede om lag 30 inte resserte medlemmer. De fleste er fr a
Nome, - kom munen moo Bandakkanalen som na har sin renessanse
som turistrnal. - men noen kommer
f ra de omliggende kommunene. V i
har ogsa et «proff-medlem». statsgeo log Sv. Svinndal som i fl ere ar
hadde sitt virke vOO Norsk Bergverk
A /S som i arene fra 1953 til 1965 ut vant niob i Fensfeltet
Svinnda l, som na bar i Trondheim,
har overlatt foreningen en stor steinsamling med hovedvekten pa Fensfeltets saeregne bergarte r, og denne
er plassert i montere i «Steinhuset».
«Steinhuset » er lokaler som kommu nen har stilt til var disposisjon i et av
de f redede husene pa «0 vre Vaerket », - en samling arbeiderboliger
vOO det 330 ar gamle Ulefos Jern vaerk.

I «St einhuset har foreningen sine
sammenkomster og her har mOOlemmene adgang til ste insaq, slipe maskin, Geigerteller og annet. To
populaere steinslipekurs ble avholdt
der ifjor og nylig er en stu diesirkel
moo emnet «Norge blir til» avsluttet.
Flere feltturer til interessante steder i
og et
Telemark ble arrangert siste
besek i Geologisk Museum med pro fessor Dons som omviser var en
m innerik opplevelse fo r delt agerne.
For 1987 legges ogsa planer for
turer, bl.a. til Jomfruland og til de
gamle Gullnes gruver vOO Sunds barmvatnet i Seljord . Herfra kom i sin
tid sa lver til «Girnsevdaleren», preget
vOO Girnsev Klost er i Skien og na
verdt en formue.
Det er ogsa planer om a legge opp
til vandreturer i Fensfelt et slik at interesserte kan finne fram pa en grei
mate i omrildet; kanskje ogsa ved
hjelp av brosjyrer og orienterende
oppslag .
Som mange vii vaere kjent med er
Fensfeltet et unikt geologisk omrade
pa 4-5 km 2 . Det er tverrsnittet pa et
vulkanrer vi ser, og dette fortsetter
som en sylinder over 30 km rett
nordover i jorda. Dagens overf late la

ar.

NORGES MINERALER - AV HENRICH NEUMANN
NGU No: 60 Kr. 120,- + porto
Begrenset rest av beker,
Ring redakteren .
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omkring 1 - 2 km. under overflaten
dengang vulkanen var aktiv for 550 600 millioner ar siden. Siden dengang har jordoverflaten blitt slitt ned
til dagens niva.
Helt fra 1657 ble det drevet ut
jernmalm som ble smeltet ved Ulefos Jernvrerk, og denne gruvedriften
varte helt fram til 1927. Norsk Bergverk A /S sto som tidligere nevnt for
drift pa niob i etterkriqsarene, og fra
1980 har KS A /S Fenco drevet geologiske undersekelser for en totalkartlegging av mineralforekomstene i
Fensfeltet. Det er de forholdsvis
store forekomstene av sjeldne jordarter (metalliske grunnstoffer) som er
av sterste interesse.
Mange av bergartene i Fensfeltet
forvitrer lett , og da de inneholder en
mengde stoffer som plantene

trenger, som f.eks. kalk, fo sfat, kalium m.m., har ornradet en uvanlig
kraft ig vegetasjon. Enkelte planter
kan til og med vokse direkte pa steinene! Det rike og varierte plant elivet
gji1lr omradet sveert populeert som
ekskursionsmal for botanikkst udenter og andre interesserte.
Som fi1llge av gruvedriften er fjellgrunnen gjennomboret av ganger
(ikke tilgjengelige!) og apne gruvehull. Fensfeltet Geologiforening haper som nevnt pa a kunne fa til et
sikkert ruteopplegg og det er ogsa
planer om a lage for salg hendige
kasser oppdelt i rom for et utvalg
steinprever fra feltet . Fori1lvrig vii foreningen gjerne sta til tjeneste med
opplysninger dersom noen matte
enske det .
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SE DEG FOR sA DU IKKE VELTER
pA DEG STORE STEINERI
TA ALDRI SJANSERI
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SUNNFJORD GEOLOGIFORENING
A v Odd Naustheller
SUNNFJORD GEOLOGIFORENING
ble startet i mai 1985. Vi er forelepig en liten forening med t ilsarnmen ca. 35 medlemmer. Styre t bestar av 5 personer der Odd Naust heller er formann. Styrets med lem mer er aile med i forskjellige undergrupper som aile har spesialoppgaver. Pa den rnaten sa vii
alltid styre ha en neer kontakt med
hva som rarer seg i gruppene. Vi
kunne nok veert sterre i antall her i
foren ingen, men vi har valgt a
bygge opp en indre organisasjon
med best mulig erfaring f0r vi vok ser oss vesentlig sterre. En annen
ting som ogsa begrenser var vokster er ogsa det faktum at til d .d.
sa har foreningen ikke hatt eget 10kale. Vi har na imidlertid fatt leie
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den siste «KRA MBU» i F0rde.
Denne skal vi i samarbeid med bestyreren for bygdemuseet her
preve a restaurere t ilbake til det
den opprinneleg var. Der haper vi a
fa et tilholdsted med et gam melt
koselig milj0. En annen t ing «Krarnbua» har nok av gamle hyller og
disker, den ligger sentralt i F0rde,
nesten helt inn til barne og ungdomsskolen med mange hundre
elever. Sa kanskje vi kan fa t il noe
som ogsa skolen kan ha glede
over. det vii, om vi far det til , ogsa
bli muligheter for periodevis salg
av steinprodukter. Siden vi startet
har foreningen arrangert 3 fellestu rer, 1 kurs i ste insliping, samt seminar med den dyktige og enga. sjerende professor Skjeseth som

~(4mmen. 2:.}

JIlineraJmesse
lardaq 8. oktober kl. 10.00-16.00

.
I

Foredragssalen
Drammen Folkebibliotek
Messe for bytte og kjop av mineraler, fossiler og
stein, Vi dispon erer 46 bord. Leie kr. 3D,· probordo
Ingen forhlmdsbestilling.
INNGANG : KR. 5,-.

UTlODNING

KAFETERIA

Kommersiell salg er ikke tillan.
da lokalleien blir betydellg hoyere
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foredragsholder, samt et 2 dagers
kurs i bestemmelse av mineraler og
bergarter. Det har dessverre ikke
veert sa mange medlernsrneter,
men dette far vi rette pa nar vi na
far oss hus a veere i. Det store 10ftet som na star pa programmet er
en messe i F0RDEHUSET, (kult urhusetl den 7. og 8. mars. Tema for
denne messen vii veere STEIN TIL
PRYD OG NYTTE og vi tar her sikte
pa a fa en rnenstrinq av hva som
lages av prod ukter moo stein f ra
fylket som ramateriaie. Hele 10 utevere har meldt seg pa, og produktene de skal vise er mange, det
er tradisjonelle produkt som smykker, ringer 0.1 ., men ogsa nyttegjenstander og ikke minst bildende
kunst, Vi skal ogsa ha aktivitet f or
barn, demonstrasjon av steinsliping, karing av fylkesstein, og ikke
minst haper vi at parhestene Jansen og W ramann fra Geologisk
museum i Bergen vii veere tilsted e
og gj0re sitt for at fol k skal bli
«berqtatt ». De 2 ovennevnt e personer var instrukter er pa det 2 dagers kurset som vi hadde om bestemmelse av mineraler og bergar-

ter. Og aile som var pa dette kurset
ensker nok Jansen og Wramann
til bake hit. En annen ting som skal
skje den 7. mars er at vi skal ha offisiell apning av en geologisk utstil ling med mineraler og bergarter i
vestibylen i F0RDEHUSET, Og jeg
kan love at for de som tidligere
bare har sett grastein her i fylket,
skal denne utstillingen fa dem t il a
se noe annet. Utstillingen skal sta
permanent pa et sted der 10 t usenvis av mennesker arlig beseker,
og vi haper denne begynnelsen kan
bli spiren til et fremtidig Nat urhistorisk museum her i Sogn og Fjordane. Helt siden vi starte t var forening har vi hatt et serdeles god t
samarbeid bade moo kommunale
og fylkeskomm unale etater. Spesielt ma nevnes UtbyggingsavdeIingen ved fylkesgeologen samt
f ylkeskultursjef en. Ut en deres hjelp
ville vi ikke kunnet ta pa oss slike
oppgav er som vi na gj0r.
En annen ting er at vi i var lille
for ening har medlemmer som alltid
stiller opp , sa det er lett a veere
formann.

STEINHAUGE'. .
Mineral Galleri - Rock Shop
Storgt. 15, 1500 Moss - Tlf. (032) 51963
24

Nuummit fra Nuuk
A v Chr. W. Beuditz, Lapidomanen Nr. 2 - 1987
Oversatt til norsk av S iss el Marie Caspari
I tidenes lep er det funnet seerpregede smykkesteiner pa Grenland.
Det er gode muligheter for a finne
spennende mineraler og bergarter
fo rdi luf ten er sa tim at fjellet forvi tr er mye langsommere enn pa sydlige breddegrader. Hvis f.eks. Ivigtut
og lIimassaq hadde ligget i tropene
sa hadde de spennende mineralene
derf ra veert «jord».
I ornradet omkring Godthabs fjord en finnes de eldst e kjente bergarter pa jorden. Inne i bunnen av
fjords ystem et ved lsua, ligger den
bandete jernmalmen som er ca. 3,8
milliarder ar gammel. Kanskje er den
eldre? Pa denne tiden kom det et
tett meteorittregn som tilfarte sa
mye energi at jordskorpen ble ede lagt slik at dateringsmetodene ikke
sikkert kan flilres lenger tilbake.

Kikker man pa rnanen med en
kraftig kikkert, kan du se en overtlate som minner om jordklodens pa
den tiden. Antagelig mistet jordan
sin opprinnelige atrnosfeere og den
naveerende oksygenholdige atmosfrere begynte deretter a dannes.
Nesten like gammel som jernmalmen er Amitsoq - gneisene - ca. 3.7
milliarder ar og Nuukgneisene - ca. 3
milliarder ar. Disse er de alminneligste bergartene i ornradet. Dessuten finnes andre forekoms ter i gneisene som Malene - Suprakrystaline
med amfibolitter og metasedimenter, som for det meste er dannet flilr
Nuuk-gneisene, ved metamorfose
av lavaer og sedimenter i dypet .
I 1982 fant geologen Peter Appel
ved en tilfeldighet en srerpreget
amfibolitt i ornradet syd for Nuuk -

VELKOMMEN TIL
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eller Godthab som Hans Egede opp rinnelig kalte stedet. Peter Appel
jobber ved Grenlands Geologiske
Undersekelse og satt en hestdaq
bevd over mikroskopet sitt. Der
hadde han en steinskive som var
3/100 mm tykk. Det var ingenting
som skulie tilsi at denne steinskiven
skulle veere annerledes enn andre
prever geologen hadde arbeidet
med. Da Iyset brat gjennom den
tynne steinskiven stralte bla, qrenne
og gyldne farger ut av denne uanselige gra steinen. Etter ytterlige f insliping var all tvil feid t il side. Dette var
en helt ny smykkestein hvis alder ble
beregnet til et sted mellom 2,8 og 3
milliarder
Et gullsmedfirma gikk
sammen med andre eksperter god
for stenens egenskaper til bruk i
smykker.
Bergarten finnes utbredt over
hele ornradet . men den spesielle ut gaven blir seerdeles f lott ved sliping
og polering - en dyp sort matrix med
Iyn i gyldne og andre farger som beveger seg i steinen nar man dreier
den i Iyset. Peter appel kalte stenen
Nuukit . Men man innsa at stenen
ikke kunne rnarkedsferes under et
navn som fikk fo lk til a tenke pa radioaktivi tet l«nuuke = atombombe)

ar.

ble den omdept til Nuummit som pa
gmn landsk betyr fra Nuuk, stenen
som kommer fra Nuuk, det gr0nlandske navnet pa Godthab . Peter
Appel vii ikke si nevaktiq hvor forekomsten befinner seg, men det er et
sted pa evene mellom Nuuk og Frerinqehavn .
Nuummit er en bergart som bestar nesten bare av orthorhobiske
amfiboler - anthophylitt og gedritt,
forskjellen mellom dem er bare aluminiumsinnholdet. Ved h0Y temperatur er de blandbare, men ved fal lende temperatur skilles de - det
skjer en avblanding sa mineralene
danner veldig tynne lameller i mineralkornene. Dannelsen av labradorisen skjer altsa under «sterkninqen»
av vulkansk materiale som ved bevegelse i jordskorpen kommer under
hevt trykk og temperatur 10 000 m
nede i jordskorpen. Derved endrer
den sammensetning og omkrystalli seres under metamorfosen. Bergarten har en gra og kjedelig overflate
og er vanskelig a skille fra de andre
bergartene som finnes pa Grenland.
Det er lamellene som gir Nuummi ten dens indre fargespill. Nar Iyset
treffer lamellene og kastes til bake
oppstar det en interferens som

N 4880 Skudeneshavn - Tlf . 048 29140 kl . 11.00-18.00
ved fe rgekai t il Stavanger
Sender ove r hele landet, 10 dgr. returrett
MIKROSKOPER, FOTOMIKROGRAFI , GEIGERTELLERE, UV-LA M PER
MINERALESKER - MONTASJEKITT - MINERALSTANDS
I BUTIKKEN: GODT UTVALG I NORSKE OG UTENLANDSKE MINERALER
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rnedfarer at man oppfatter forskjellige farger fra gyUent over kobber til
redt og fiolett, fra selv over grllnt til
blatt, Det virker som om fargeskiftet
skjer vOO fallende temperatur moo
blatt som det «kjllligste., Ofte finnes kun en farge i en sten, men man
finner ogsa stener moo flere eller
aile farger. Lamellens sterrelse varierer fra fa mm til flere cm (sjeldent]
og ofte er de sterre korn zonare
med en farge i centrum og en annen
farge utenfor. Til smykkebruk er lameller pa 3-5 mm godt egnet, men
det er mange muligheter.
Med bergartenes sammensetning
anthofylitt/ gOOritt og ofte noen sulfider er det antageligvis hundrevis
av
tonn
moo
Nuummit
i
Godthabsfjordsomradet og sydpa .
men kun en ganske liten del er egnet
til smykkematerialet d.v .s. viser lameller og labradorisens. Her ligger
lamellene tilfeld ig orientert og ma terialet kan veere litt porest og sulfidholdig , Av dette er det igjen bare
en ganske liten del som er det RIKTIGE smykkematerialet. Her har vi
en helt tett matrix , ingen sulfider eller porese ornrader og lamellene Iigger orientert . Ved saging i den riktig e retningen fremkommer her et
virkelig flott spill. Ved polering far
stenen den helt riktige bakgrunnen
den dyp -sorte matrixen. Stenen finnes bade i India, Canada og sannsynligvis ogsa i Sverige.
Den grllnlandske lovgivning gir en
kommune mulighet til a legge hand
pa en forekomst av smykkestein til
fordel for lokalbefolkningen, slik at
man kan etablere hjemmeproduksjon . Grenlenderne har lov til a samle
inn og bearbeide steinen pa hobbybasis. Dette blir gjort i Nuuk korn mune. Grenlenderne kjenner fjorden
ut og inn som sin egen bukselomme

fra fiske og fangst. De har funnet
spredte forekomster av Nuumm it.
Det er ikke tillatt a utfere materiale i
ra tilstand , kun som ferdige smykker. Det betyr igjen at mater man
Nuummit pa messer er det ulovlig
utfert materiale. Her i Nuuk har
kommunen opprettet produksjonsselskapet «NUUMMIT NUUK A /S.
hvor lokale folk er utdannet til steinsliping under Gorm Jenssens kyndige ledelse. Det er ogsa tilknyttet
en gullsmed og lokal elev under utdanning. Det er altsa satset mye pa
a skape muligheter for lokal smykkeindustri, brukt store midler for a
rnarkedsfere Nuummitsmykker ute i
den store verden og fremstiller na
smykker man kan veere bekjent av a
vise fram .
Sommeren 1983 dro Peter Appel
til Godthabs-fjorden for a lete etter
flere Nuummitforekomster. Ryktene
hadde gatt i forve ien og forskeren
Peter Appel befant seg plutselig i en
slags Klondyke-atmosfrere hvor
hyppige oppringninger fra danske
og utenlandske oppkiepere var
hverdagskost. Til og med fra Idar
Oberstein kom det bud etter Nuumrnitprever, Peter Appel tok bare
med seg et par assistenter det siste
stykket til funnstedet. Likevel ma
noen ha fatt kjennskap til forekom sten for ganske nytig dukket Nuum mit opp pa en messe i Danmark.
Markedet for smykkesteiner er konservativt og salgssjefen for Nuum mit tror ikke at den nye smykkesteinen nar sitt rette prisniva fllr om et
par ar.
Dessverre har init iavt ivrike personer pirateksportert smykkesteinsmateriaIe som ikke stammer fra Nuummitprosjektet, til sliperier i Vest Tyskland. Dette rnedferer at na
vises smykker til dumpingspriser pa
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messer og andre steder. Den daglige leder av prosjektet Hans Gram
forteller at pirateksportert Nuummit
for 500 kr. svarer til Grenlandske
smykker for 50000 kr. med andre
ord en halv arbeidsp lass som der med kanskje gar tapt .
Man vii natu rligvis ikke ramme
den slipeglade turist som gjerne vii
ha en klump Nuummit med hjem til
sitt eget sm ykke. Men hvis pirateksporten ikke blir stoppet er det katastrofal t for Nuummitprosjektet i
Nuuk. Derf or prever man nat urligvis
med aile midler a finne fram til «synderne» sa det ikke gar pa samme
mate som med tugtupiten fra Narssaq. Nuummit er srerpreget nok til a
sta fram pa smykkemarkedet som
en gr0nlandsk spesialiet, men hvis
markedet oversvemrnes av billige
smykker eller ra Nuummit faller
grunnlaget vekk for de prisene som
kan beere den gr0nlandske produksjonen . Det vii, sett med gr0n landske
evne vrere enda et oevrgrep mot et
la kampanjen
etnisk m indretail
mot selskinn som har bereve t utro-

a

lig mange fangere deres eksistensgrunnlag .
Godthabsfjorden har jo levert andre smykkestener - best kjent er vel
Grenlanditt - som er fu chsit -h oldig
kvarsitt eller calsedon - gullsmedene kaller den en aventurinkvarts.
Den er kjent fra hele verden, men
den beste kvaliteten f ra Godthabsfjorden er srerdeles tett og har en
fin mark epleqrenn farg e. Grenlan ditt er opprinnelig brukt pa columbit
fra Ivingt ut , men det er visst glemt
na. Sannsynligvis vii det i de kom mende ar bli presentert flere nyhet er
herfra . En m ulighet er den kvartsbandete jernmalmen fr a Isua.
Ironisk nok kunne geologe ne ha
betraktet Nuummit en i ro og mak pa
Minera log isk Museum i K0benhavn.
I kjelleren der ligger noen steiner
som geologen L. K. Giesecks brakte
med seg fra kanoekspedisjonen i
Godthabsfjorden i 1810.
Kilder :
Kog -Nytt april 1987/ lIlust rert vitenskap nr. 3, 1987
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Undersokelse av 4 stk.
asbestprever
Av Svein Johnsen, NORLAB
NORLAB har i den senere tid hatt
flere henvendelser med spersrnat om
a fa undersekt fibermaterialer. Arsaken til henvendelsene er mistanke
om asbest. I samarbeid med Ver neavdelingen har vi undersekt 4
forskjellige asbesttyper. Dette er:
CROCIDOLlTE, AMOSITE , ANTHOP HYLITE og CRYSOTILE «B».
Undersekelsen omfatter: Foto av fibertype og kvalitativ analyse.
Fra hver av de 4 prevene har vi
tatt bilder ved forsterrelsene 3200 X.
Bildene er tatt i vart Scanning Elect ron M icroscope (SEM), se f ig. 1-4.

Fig. 1 Croco/ite 3200 X
Aperture: 2
Condenser: 4,0
W. D.: 15
Gu//padampet
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Fra hver av prevene har vi tatt en
kvalitativ analyse ved hjelp av vart
EDS-analyseutstyr som er tilknyttet
elektonmikroskopet. Et rentqens pekter av hver preve er vist i f ig. 6. I
5 er vist et standard rentqenspekter
for de undersekte asbesttyper.
Med den ekende etterspersel det i
dag synes a veere for a fa undersekt
fiber, isolasjonsmaterialer, bremse belegg 0.1. er det nedvendiq a fa
bygget opp en intern kunnskap om
disse stoffer. NORLAB har et velutstyrt elektronmikroskop med analyseutstyr som er et utmerket hjelpemid del til slike underseke lser. En vii her

Fig. 2 Amosite 3200 X
Aperture: 2
Condenser: 4,0
W. D.: 15
Gullpadampet

Fig. 3 Antophylite 3200X
Aperture: 2
Condenser: 4,0
W. D.: 15
Gullpadampet
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Fig. 4 Crysotile «8» 3200X
Aperture: 2
Condenser: 4,0
W.D.: 15
Gullpcidampet

kunne fa undersekt fibrenes sterrelse
og form og likeledes fa utskrift av fibrenes kvalitative sammensetning.
Hovedarsaken til den ekte ettersperselen etter denne typen tjenester
er de strenge forskrifter som er kom met nar det gjelder asbest. If01ge
forskriftene som er utgitt av direkto ratet for arbeidstilsynet, gjelder disse
for bruk eller annen handterinq av
asbest eller produkter som inneholder asbest. I § 2 i forskriftene er det
gitt f01gende definisjon pa hva asbest er: «Med asbest menes de f ibrrese, krystallinske silikatmineralene
krysot il (hvit asbest), krokidolitt (bla
asbest), amositt (brun asbest), anto fyl itt, t remolitt og aktinolitt.
Med asbestholdige
produkter
menes ravarer, hjelpestoffer, halvfa brikata og ferdige varer som inneholder asbest.
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Med asbestfibre menes fibre hvor
forholdet mellom lengde og bredde
er minst 3:1, og med lengde sterre
enn 0.005 mm og tykkelse mindre
enn 0.003 mm».
Asbest er en fellesbetegnelse pa
et betydelig antall silikater som kan
inneholde jern, magnesium, kalsium,
natrium og aluminium. Mineralene
forekommer som regel i sterre eller
mindre massive blokker, som imid lertid forholdsvis lett lar seg rive opp
til stadig tynnere og tyn nere fibre, og
det er kans~e denne egenskapen
som er mest karakteristisk for asbest .
Man skiller idag mellom to hovedgrupper av asbest. Dette er de
sakalte Serpentiner med fibre som er
mer eller mindre krellete. og derfor
egner seg til a spinnes til ildfast garn

My

Si

klysoti l

Si

kr oki do lit t

Na MQ

SI

amo s itl

Hg

Si

rig
a nto[y l l itt

Energidispers ive rentqenspektre av fire asbeststandarder.
Absisse: Rentgenenergi i omredet 0,6-7,5 kilo-elektronvolt.
Ordinat: Stralingsintensitet.
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TABELL 1
MINERAL

FOR MEL

ASBEST

AMF IBOLGRUPPEN
Aktinolitt

Aktinolitt

Antofylitt
Cummingtonitt-Gruneritt

Antofyl itt
Amos itt 1)

(Fe, Mg) 7Sie022 ( OH) 2

Riebeckitt

Krokidolitt 2)

NS2FeSSie022 (OH)2

Tremolitt

Tremolitt

CS2MgsSie022(QH)2

Cs

)SSie022(OH)2
2(Mg,Fe
(Fe, Mg)7S ie022(QH )2

SERP ENT INGRUPPEN
Serpentin
1) = Brun asbest

Krysotil 3)

2)= Bla asbest

Mg
(O H )e
6Si4O lO

3)= Hvit asbest

An thophyllt • •

II'i'iilllli"'ll lillili 'III"ililijiil'~ :~'11 1

og tekstiler. Den andre hovedtypen
kalles Amfiboler og har rette fibre . I
tabell 1 er gitt en oversikt over de
viktigste mineraler, hvilken type asbest de gir og deres kjemiske forrnel .
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I t illegg til de asbesttyper som er undersekt i denne rapporten vii vi i neer
framtid serqe for a underseke de
isolasjonsmaterialer som er pa markedet i dag.
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Bergkrystallen Geologlforening, 0rsta og Volda .
Krist offer Bang, Boks 241, 6101 Volda .
Bergen og Omegn Geologlforenlng,
Postb oks 795, 5001 Bergen
Oalana Geologiforening.
Rolf Mong. Mong 4370 Egersund .
Drammen Geologiforening, Poslboks 2131 strernse, 3001 Orammen.
Fenfeltet Geologlforening
Oddvar Lieng, Kasens , 3730 Uletoss.
Folio Geologiforening, Postboks 42. 1453 Bjornemyr
Fredrikstad Geologiforening, Postboks 874 Kraker"y 1601 Fredrikstad
Gj"vik og Omland Geologiforenlng, Postboks 334, 2801 Gjovik
Hadeland Geologiforening, v/Arne M. Sand lie, 2740 Gran
Halden Geologiforenlng, Postboks 232, 1751 Halden
Haugaland Geologiforening, Steinsnesvn. 13. 4400 Haugesund.
Hedemarken Geologlforenlng, Postboks 449, 2301 Hamar .
Helgeland Geologiforenlng,
Jan Vestvig. Herm.Wildenv.gt . 15. 8800 Sandnessj.
Kongsberg og Omegn Geologiforening, Poslb. 247, 3601 Kongsberg.
Moss og Omegn Geologiforening, Postboks 284, 1501 Moss .
Nordfjord Geologiforening, v/Marlha Roysel , 6880 Stryn .
Odda Geologiforening,
Postboks 321 , 5751 Odda
Oppdalitten,
Boks 89, 7341 Oppdal
Oslo og Omegn Geologiforening, Poslboks 922 Sentrurn , 0104 Oslo 1
Ringerike Geologiforening,
v/Magne Pedersen. 011ejordet 15, 3500 Henetoss.
Sarpsborg Geologiforening,
Sverre Heibv, Vestlia 11 , 1713 Gralum
Stavanger og Omegn Geologiforening,
Postbok s 1019 Lura. 4301 Sandnes
Stelnklubben,
v/Lars Olav Kvamsdal. Tomtevn . 102. 2013 Skjelten.
Stelnklubben Trornse, Tromso Museum , 9000 Trornse.
Sunnfjord Geologiforening,
v/Odd Nauslheller, Postboks 233, 6801 Forde.
Sunnhordland Geoioglforening,
Asbjorn Westerhe im, Eldoyvn . 22, 5400 Stard .
sertandet Geologiforenlng,
Erna sotas, Moy, 4890 Grimstad
Telemark Geologlforening, Postboks 749 , 3901 Porsgrunn .
Tinn og Rjukan Steinklubb.
Postboks 109 , 3661 Rjukan
Trandslaq Amat"rgeologiske Forening, Postb. 953, 7001 Trandheim.
Valdres Geologiforening, Postb oks 134, 2901 Fagernes .
Vestfold Geologiforening,
Poslboks 1237, Krokemoa, 3201 Sandetjord .
Alesund og Omegn Geologiforening, Postboks 237. 6001 Atesuno .

