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SAND - GRUS OG MEGET ANDET
Tekst og mikrofotos afGuri
Mazanti-Andersen
Sand er noget vi aile kender til - i store mrengder eller
mere sparsomt - men det
findes over hele jorden, og
det er vigtigt i dagligdagen
fra stobning i beton til fremstilling af glas. Nogle mennesker elsker at ga i blodt
sand, andre hader at ra sand
mellem treerne.
Sand bestar af korn pa 0,06
- 2

111m.

Er kornene st0rre,

kaldes de for grus, og er de
mindre, kaldes det for silt
eller ler, men det er ikke
alene strandsand, som har

interesse, ogsa sand inde i
landet fOitreller meget.
Sand er et af de mest
almindelige elementer pa
jordens overflade og ogsa en
af de mest varierede. Nar vi
lader en handfuld sand sive
ned mellem fingrene, ser vi et
materiale som bestar af millioner af ars geologisk histone.
Det meste sand starter i
bjergomrader.
Nedbrydningen sker i frost
og vanne, og der opstar
ganske sma revner, som
langsomt bli ver storre, og
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plantevrekster sender deres
mdder ind, indtrrengende
vand fryser og sprrenger lidt
mere. Sma stykker falder af
og bliver skyliet nedad af
vand, det er starten pa sand.
Sand er smukt, mystisk og
utrolig forskelligt. Det varierer i farver, i kornst01Telse
og i fonner. Noget sand
synger ligefrem, nar vandet
skylier op pa stranden. Sand
kan vrere Iyst og let eller
morkt og tungt, og noget
sand er dannet af skaller og
koraller.
En af myterne om det at

Omkring oell Anhalt i Kallegat
er derfimdet en deltungsand,
ag det kall afte ses i bllgtede
morke striber po strande11. I
tungsandfindes mineraler SOI11
zirkon, titan, thorium IJUll., og
lIag/e af dem har betydnillg for
den hojtekn%giske industri.
Ttmgsalld er mere eller mindre
magnetisk.

{()rkensandetfra Petra i Jordan
ser helt rodbrunt lid. Det
kOJ1lmerfra ell hinde of
jernho/dige mineraler omkring
Iwert sandkom.

samle pa sand er, at har du en
pmve, ja sa beh0ver du ikke
at samle mere, for alt sand
ligner hinanden - og det er
bestemt ikke rigtigt.
En sandsamling kan
pludselig vokse sig stor, og
det er vigtigt fra starten at
s0rge for at nummerere de
enkelte pmver og skrive aile
oplysninger op, for ellers
bliver det meget hurtigt
uoversklleligt. Min sandsamling startede med at snige
sig ind i min mineralsamling
fra forskellige lande, men en
dag blev jeg pilidselig klar

Magnetisk strandsandfra
Sardinien.

Sand /lied Rhoda/it - ell
smykkestens variant ofpyropa/malldin - USA

Sand afgips - klysta/[armerne
kall alles - fra USA

Sand del' .f!uorescerer ved
IIltravialet Iys - USA

Strandsand med rode granater
fro Tanzania

En sond- og vindslebel slen fro
Allhalt I2Jrken

over det og fik fundet sandet
frem.
Sandet har forskellige
navne. Strandsand - flodsand
- flyvesand - magnetisk sand
- skovsand - tungsand - 0rkensand - fossilsand - koralsand og meget mere.
Ikke alt sand kommer fra
bjerge, hvor det er blrest eller
vasket nedad. Nogle strande
er sammensat af sma partikler af kalksten, som er dannet nrer ved eller i havet.
Sandet fra de strande, der
mest bestar af fossiler og
koraller, er meget smukt at se

under mikroskop, men farverne er falmede i solen.
De mest almindelige sandkorn bestar af kvarts og
feldspat, men sand kan
indeholde mange mineraler
som f.eks. diamanter,
tounnaliner, gllld, granater,
knuste lavabjergarter og
meget andet, det kommer an
pa, hvor sandet kommer fra.
Sorte strande kan besta af
obsidian (naturglas), magnetisk sand eller vulkansk grlls.
I flere somre er der blevet
bygget sandfigurer pa strande
rundt omkring i Danmark.
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AJJaldsgrusFa NikkelvO!rket i

E\je

Lysbrydellde glaskl/gler, der
bruges til rejlekterellde vejskilte

Del' udvrelges sand med
kantede sandkorn til dette
formal, for del bliver ret
holdbart i fugtig tilstand, men
med afrundede sandkorn vii
figurerne lettere skride og
fa Ide fra hinanden.
Niir man samler pii sand - ja sa
kan det meget let ske, at del' ogsa
sniger sig andet ind i samJingen det synes jeg er helt i orden.
Sand og glUs fin blUd og miner
horer ogsa ti I her - og glUs fin
morrener. Og sa sker det
uundgaelige, at "falske mineraler" maser sig ind - som feks. det
sOlte, glinsende atfaldsglUs fin
Nikkelvrerket i Evje i Setesdalen
- ogsii det skal vrere velkomment
her hos mig - selvfulgelig moo
begrrensninger.

Det er en glimrende made
for bom at starte med en
sandsamling, nar de er pa
ferie. Det er let at sam Ie, og
det fylder ikke meget i sma
plastikposer med Iynlaslukke.

Jeg vii gerne svare pa
sporgsmiil vedrorende min
sanding og vii gerne bytle,
hvis nogen hal' Iyst til det bare skriv til:
guri .mazanti@post.tele.dk
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