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sert i Namibiske /Tsum eb min eral er.
Midt i sentrum av Windhoek er det en utstil 

ling av en meteorsverrn (Gibon) som ble funn et
en gang i det forrige arhundre. Det er et ganske
imponerende syn og kanskje en litt rar tanke at
diss e store steinene har fait ut i fra himmelen.
Det har fakti sk hendt at folk har blitt truffet og
skadet av met eoritter. Det skjer ikke sa ofte
heldig vis, men i 1954 braste en 4 kg stor, 18
em lang meteoritt igjennom taket til Ann
Hogdes i USA. Meteoritten traff henne pa ar
men, og hun fikk odelagt hoft en . Man kan si at
vi (de av oss som erma ikke har blitt truffet) har
hatt flaks eller kanskj e ikk e, tenk a fa en meteo
ritt rett i handal

Vi fortsatt e neste dag nord over mot Etos ha,
et av Afrikas ste rste og mest kjente nasj onalp ar
ker. Her var det mange dyr a se. I Etosha var
det torketid (apri l-august). De enes te stedene
dyren e kan finne vann er ved de fa vannhullene
som finne s i nasjonalparken . I parken er det et
par mindre hotelier (lodge) hvor det er et vann-
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Endelig var det duket for en ny tur til
Afrika. Destinasjonen denne gangen

var Namibia/Ser-Afrika. Etter en
laaang flytur kom jeg vel fram i Cape

Town.
Etter en uke i kalde Cape Town, sa var det

tid for a sette kursen nordover til Namibia.
Framkomstmiddelet vart var bi!. Forste etappe
var Cape Town - Ketmanshoop Namibia, en
distanse pa litt over 1000 km . Veiene i Ser
Afrika/Namibia er svrert gode. Sor-Afrika har
brukt mye penger pa veiene nord over und er
krigen med Angola for a kunne forsyne frontene
raskt. Fartsgrensen pa hovedveiene er 120 km/
h, men de aller fleste kjorer mye fortere enn det.

Neste dag kjorte vi til hovedstaden
Windhoek. Der er det en tysk mineralforhander
som hold er til i hovedgaten. Han var en svrert
hyggeli g [yr. Etter mye om og men fikk jeg
overtalt ham til a bytte med mine norske mine
raler. Han var den eneste som jeg fikk bytta
norske mineraler med! Resten va r kun interes-

Afrikas
skattkammer

Namibia
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Ovenfra: Solnedgang i Etasja nasj onalpark
Nedgangen til en gammel jluorittgruve ved

Ariansjlei
Nedgangen til hovedgruva i Tsumeb

ler, men ogsa
for en pro
duksjon av
maim som er
like mye verd
som den som
ble produsert
ved Comstok
i USA. Geo
logien her har
vrert studert i
mange tiar,

Et kort resyme er gitt nedenfor for den som er
spesielt intere ssert .

Tsumebs are er et klassisk eksempel pa en
malmgang. Inne i denne malmgang
strukturen er to irregulrere plugger
og tilknyttet are med en bergart kalt
psudoaplitt, svill av kersantitt (en
bergart som er en mellomting av
dioritt og gabbro) og diaba s are.
Malmgangen hadde tilsynelatende
utviklet seg ved brudd, sedimenteer
breksje og intrusjon av pseudoaplit
ten . Den sedimentaire breksja er be
grenset til de nedre nivaene , spesielt
der hvor malmgangen skjeerer en fold
i berggrunnen. Selve malmgangen er

nesten vertikal over 200 meter nivaet og under
600 meter nivaet, Det mellomliggende seksjo
nen felger en sone av et konsentrert plan-under
lag og er relati vt konsentrert i sterrelse. Pseu
doaplitten var innspreytet etter at alle folden e
hadde formet seg; den er sentralt lokalisert i de

evre delene av
r--- - - - -------------" malmgangen,

men former
greiner inn i
den sedimen
terte brek sja
(Tsumeb Cor
poration staff
1961).

Metall iser
ingen felger
perifer ien av

Tsumeb har veert en av de mest
metallproduserende gruvene i det S0r
lige Afrika . Fra 1906 til 1966 har gru
yen produsert 12.5 millioner tonn
metall bestaende av en gjennomsnitt
pa 5% kobber, 14% b1y og 6% sink og
flere tusen tonn kadmium, se lv og
germanium. Profitten har veert pa nes
ten en milliard dollar (1977 ). Dermed er ikke
Tsumeb bare verdenskjent for a produsere ek
stremt mye fine stuffer og forskjellige minera-

GEOLOGIEN

Tsumeb
Endelig var

tiden inne for a
dra til den le
gendariske gru
vebyen Tsumeb .
Tsumeb er en
liten by som
ligger i den
nord estlig e
delen av Namibia. Byen er bygget rundt hoved
sjakten ned til gruva, sa selve gruva ligger fak
tisk under selve byen . Nar de sprenger kan du
kjenne vibrasjoner som om det var et lite jord
sj elv.

Byen er ikke szerlig stor. Den har en hoved
gate pa rundt 200 meter og har ca 20
000 innbyggere.

hull. Da er det bare a sette seg ned
utenfor gjerdet og vente pa at dyrene
skal komme og drikke. Det eneste dyret
i parken som jeg ikke sa var kongen
selv, -leven.

Etter a ha kjert rundt i parken, sa
satte vi kursen videre nordover til
Oshakati i Ovambol and . Det var som a
komme til en annen verden. Bilvrak i
hundretall og en masse seppel strodd
rund t langs veien. Husdyr gikk spora
disk over veiene, sa her rna man ha
oynene apne !

Vi var i Oshakati hos noen venner et par
dager, og da var det tid for a sette kursen S0r
over mot
Tsumeb.
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malmgangen og former rike belger og arer.
Hovedgangen bestar av en hesteskofonnet kon
sentrat av massiv are og arer med sekundeer
maim .

Konsentrasjonen av bly, kobber og sink vari
erer gjennom ara, men generelt sa er bly mest
vanlig. Massive sulfid arer har inneholdt sa
mye som 60% metal!. En stor masse inneholdt
26.7% bly, 12.4% sink og 3.6% kobber.

Selv om en mindre mengde av sulfider fore
kommer je vnt pa overflaten sa er oksydasjon
foreko mmet pa ganske dypt niva. Sekundrermi
neraler dominerer over 300 meter nivaet. Fra
300 meter ned til 800 meter er oksydasjonen
veldig spinke l, men ved toppen av 800 meter
nivaet ble den andre oksydasjo nssonen funnel.
Denne sonen strekker seg ned til under 1400
meter. Grunnvann renner langs plan-und erlaget
og den sedimenteere breksja og nar ned i malm
gangen ved 900 meter nivaet og flytter seg vi
dere nedover. Dette har fort til at vannet har
oksydert ara mer skikkelig enn det overflate
vannet hadde gjort med den forste sona. Dette
har igjen fort til at det er sterre konsentra sjon
av kobber i ovre delen av den andre oksyda
sjonssonen men har vasket vekk sink.

Malmganger av denne typen er ikke geolo
gisk sjelden, men det er likevel en del karakte 
ristiske trekk ved Tsumeb . Selvsagt er det mest
usedvanlige er den andre oksydasjonssona som
er et produkt av en merkelig «plombering» fra
naturens side. Hvis det ikke var for dette karak-

teristiske trekket, sa ville Tsumeb forsatt vrert
noe, men da ville det store antallet av fine se
kundeerrnineraler opphort for flere tiar siden.
Dessuten er prover bedre utviklet og mer rike
lige, med Ta unntak, i de lavere nivaene . Der
med er de lavere oksydasjonsonene helt klart
mest geologisk, hydrologisk og mineralogisk
intere ssante og spektakuleere.

Grunn vannet blir pumpet opp og brukt til a
vanne tomatplantasjer rett utenfor Tsumeb . Som
aile vet sa kan vann veere srerdeles vanskelig a
fa tak i i Afrika i terkeperioden.

MINERALENE VED TSUMEB

Det er funnet 229 mineraler i Tsumeb, og 14
er orginalbeskreve t fra Tsumeb. Derfor er det
vanskelig a beskrive aile disse minera lene. l eg
har tatt for meg de mest kjente og legendariske
fra Tsumeb .

Det utroligste er at mindre enn 1% av det
som er blitt produsert i Tsumeb har kommet ut
pa samlennarkedet. De aller beste provene har
blitt knust og smeltet. Det er en sorgelig histo
rie for oss mineralsamlere.

Azuritt CU./CO) l OH):
Azuritt er en av de mest kjente mineralene

fra Tsumeb . Det har blitt funnet krystaller oppti l
25 em lange og supre grupper av storre krystal
ler som er blant de beste i verden . Mange krys
taller har blitt omdannet til malakitt ved psev-
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domorfose. Fargen er svart til merk bla nar den
ikke har blitt omdannet. Ved pasketider 1994
ble det funnet en stor druse med azuritt. Mate
riale fra denne drusa kom faktisk ut pa samler
markedet. Sikkerhetspersonalet som ransaker
gruvea rbeideme ble bestukket slik at noen
klarte a smugle ut en del.

Cerussitt PbCO..
Ceruss itt krystallene er definiti vt blant de

sterste og fineste funnet noen sted i verden.
Herlige, klare tvillingkrystaller har blitt funnet
opptil 60 em i lengde. De fleste er tvillinger,
men det er ogsa noen enkeltkry staller er regis
trert. Ceruss itt er det sekund eermineralet som
man finner mest av i Tsumeb . Fargen gar fra
fargelos til gul, brun, gra og svart. De svarte
krystallene er fylt ved inklusjoner med galenitt
(blyglans). Tvillinggrupper kan forme sekskan
tede «stjerner», liknende snokrystaller (men
ganske mye sterrel) eller de kan danne store
nettliknende grupper av en mer kompleks form.
Noen krystaller er tykke, vannfarget mens andre
kan vrere melkefarget.

Descloizitt PbZn(VO) (OH)
Former redbrune til merkebrune krystaller,

masser og stalkitter sa vel som dendrittiske
aggregater til I em i ste rre lse, Descloizitt er
sjelden ved Tsumeb, dermed er prever som er
merket Tsumeb ifra Abenab, Berg Aukus,
Grootfontein, Guehad, OIifantsfontein og
Uitsab som er rundt 100 km fra Tsumeb.

Dioptas CuSiO/OH)!
Dioptasen fra Tsumeb er blant verdens aller

beste. Nydelig, praktfulle, gjenn omsiktige,
mark smaragdgrenne krystaller pa hvite
kalkspatkrystaller former spektakulrere stuffer.
Krystaller opp til 5 em har blitt funnet og krys
taller pa I em er relativt vanlig. En enorm
mengde dioptas ble funnet i 1977 i East 19 pa
niva 32. Den fineste dioptasen har kommet fra
de lavere oksydasjonssonene som ble samlet i
1970 ara. Noe uvanlig diopta s blagrenn til tur
kisbla ble funnet pa slutten av I970-ara .
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Wulfenitt PbMo0
4

Gode prover med
wulfenitt, er en av
de beste i verden.
Krystallene er flate
kvadratformede og
krystaller opp til 7
em store har blitt
funnet, og en used
vanlig forekomst
som inneholdt krys

taller opp til 60 em store grodd inni hverandre.
Fargen varierer fra fargeles og
klar til veldig svak brun, rosa og
gul, ogsa fra gul, orange brunred,
sherrybrun, grennbrun, Iys bla og
veldig merk bla. De veldig morke
bla krystallene har en uvanlig
bratt pyramide form.

REFERANSER: Tsumeb!
Mineralogical Record, 1977.

Smithsonitt ZnC03
Smithsonitt er det mest vanlige

sekundeere sink mineralet i Tsumeb.
Store masser og rhombohedrale til
scalenohedrale krystaller nar flere
em i storrelse og er blant de fineste i
verden. Relativt rein smithsonitt er
fargeles til svak gra. Svarte krystal
ler er fylt med inklusjoner av sulfi
der. Eplegrenn kopperholdig

smithsonitt er kun funnet i Tsumeb.

FRAMTIDS
UTSIKTER FOR TSUMEB

I de siste fire
arene har det
ikke blitt produ
sert noe dioptas i
Tsumeb. Gruva
har vrert truet av
nedleggelse
lenge. Det har
gatt sveert mange
rykter i den siste
tiden. Noen tror
at Tsumeb alle
rede er nedlagt,

andre pastar at den skal nedlegges ved utgangen

Mimetitt
Pb/AsO)3CI
Er funnet i

mange forskjellige
farger og habitus.
Krystallene vari
erer fra nalefor
mede og skorpe til
sma rosetter og
store prismatiske krystaller med
pyramide terminasjoner. Fargen
varierer fra nesten fargeles til svak
gu1, svak brun, sitrongul, orange ,
rod, grenn, gra og svart . Den van
ligste fargen er svak gul. De beste
krystallene ble funnet i 1972. De er
edelsteinsaktige, gjennomsiktige og
svak gulfargede og har en sterrelse
pa 5 em selv om de fleste i drusa
var pa rundt 2 em i sterrelse. Disse
store krystallene er sensitive til
varmeforandringer og vii edelegges
uten seerlig provokasjon.

Malakitt
CulCO) (OH)2

Malakitt er
det mest vanlige
kobber
sekundrer
mineralet i
Tsumeb. Origi 
nale ikke
psevdomorfe
krystaller fore
kommer sjelden som sma naler og som en
skorpe pa cupritt og massivt
kobber. De beste prevene er fine
store pseudomorfer etter azuritt
og andre mineraler som kan bli
flere em store . De beste kommer
fra den evre oksydasjonsornradet
i 1920 og 1930 tallet og har ikke
blitt funnet i noe sterre antall i
den senere tid. Erstatningen av
azuritt krystallene virker som
om det har startet ved enkelte
deler av krystallen og spredt seg
igjennom krystallen og dermed dannet et stra
lende og bander
monster.
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av 1995. Fak
tum er at
Tsumeb produ
serer, men
ikke like mye
som for. Hva
som endelig
skal skje tar vi
bare vente a
se. Selskapet
skal ha prove
drift noen mil
utenfor Tsumeb, hvem vet kanskje de finner en
ny super-rnalmgang? En ting
er sikkert, Tsumebs glansda
ger er talte for lenge siden.

leg prevde desperat a ta
en omvisning nede i gruva,
men da matte du sende en
skriftlig se knad minst en
maned i forveien med en
begrunnelse pa hvorfor du vii
ned. Dermed ble en liten
dram knust.

leg tok kontakt med en
del forhandlere i Tsumeb, men til min store
skuffelse var
prisene gansk e
heye og kvalite
ten var sa som
sa. Grunnen til
disse heye pri
sene er at aIle
gruvearbeiderne
blir kropp svisi
tert nar de gar ut
av gruv a. Dette
ble innfort for et
par ar siden.
Dermed har det blitt umuli g a ta tak i noe. Men
litt er komm et ut av og til for det. For et ar si
den kom det ut en prove med azuritt pa ea 40
em med perfekte krystaIler pa over 5 em. Den
ble solgt til en forh andler til 50 000 kr. Denne
azuritten kom fra paskedrusa. Som regel hvis
noe kommer ut, forlater det Tsumeb i en forry
kende fart .

Selv om Tsumeb er korrupt, sa det verdt a ta
en tur dit. Byen er ganske pen og koselig, det er
mange hyggel ige folk der som aIltid er villige

til a hjelpe deg.

Etter Tsumeb
leg dro videre serover til en farm

nede ved grensen til Sor-Afrika. Far
mene i den serlige delen av Afrika er
svrert store i areal. Den farmen som
jeg var pa er 150 kvadratkilometer.
Det er middels stor farm . Farmen pro
duserer stort sett bare sauer og geiter.

Pa farmen var det en nedlagt fluo
ritt gru ve hvor det dukket opp en del fin
fantomkvarts og en merkelig gulfarget kvart

skrystaIler. De er anta
kelig forurenset av et
jernoksyd og sa har
krystaIlene vokst mer .
Det var ogsa til min
store overr askelse kim
berlitt der, men jeg fant
dess verre ingen diaman
ter

Da je g endelig skuIle
hjem igjen hadde jeg
over 20 kg i overvekt.

leg pakket nesten all steinen i handbagasjen.
Det gikk greit helt til London. Da skulle en av

innsjekkerne kjenne pa handbaga-
sjen for jeg skuIle ga om bord i flyet.
Hun fik sjokk da hun fant ut at hun
ikke klarte a lefte handbagasjen. Da
var det bare a send e den ned i flyet.
Men jeg ble ikke palagt a betale
noen form for geb yr. Flaks! Kaller
j eg det.

leg vii gjerne rette en stor takk til
Knut Eldjarn for rad og veiledning.

Illustrasj oner s. 222 og 223 fo rtlepe nde rekkefelge:
Dioptas Tsutneb, sterste x 0,5xO,3 cm
Wulfenitt Tsum eb, sterste x 0,7xO, 4 em

Mimetiff pa rosa smithsoni tt, Tsum eb, billedutsnitt
2,2x3 ,5 em

Dioptas, Tsum eb, x 1.5x1 ,0 em
Smithsonitt, Tsum eb, diam eter 5,4 em

Malakitt, psevdomorfose etter azuritt, Tsum eb, x
1,OxO,7 em

Descloisitt , Tsum eb, xx ca. 3 cm lange
Samling: Henrik Passmann. Foto 0 y vind Fredriksen
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