Havneparti ved Porto Femia

Av Hans-Jergen Berg
Elba er ca. 223 km2 stor og ligger rundt 2 timer med
ferge fra Piombino i Toscana. 0ya er relativt kupert
med sma viker med sandstrender og fjelltopper pa
over 1000 meter. Geologien er i store trekk felgende;

en del med granitter og en del med skarnbergarter. I
skarnbergartene finnes det flere rike hematittmineraliseringer og disse har veert dre vet i 3000 ar. Den mest
kjente er pa asen nord for Rio Marina. Her er det et
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stort, na nedlagt dagb rudd med et stort oppredningsanlegg nede ved sjeen. Det er funnet
meget fine hematittkrystaller her. Bruddet er ogsa
kjent for fantastisk fine pyrittkrystaller.
Rio Marina er ogsa kjent for ilvaitt og hedenbergitt. Den forekomsten ligger pa andre siden
av byen , i veiskjeeringa til veien som gar se rover. Det skal vrere funnet ilvaittkrystaller pa IS
em her. Byen Rio Marina er i seg selv et idyllisk
sted a besek e, gamle bygninger, forsteklasses
resta uranter, og en fantastisk havn med utsikt
til et asurblatt hay. Bademuligheter finnes ogsa
i buktene i nrerheten av byen .
I druser i granittpegmatittene pa Elba er det
funnet meget fine turma liner, hovedsakelig elbaitt (derav navnet). Det mest kjente funnet ble
gjort run dt 1825 av leytnant Giovanni
Ammannati 1,6 km nord for bye n San Piero de
Campo . Drusen var pa ea. 25 meter i diameter og
12 meter hey, Drusa fikk navnet Grotta d' Oggi
(dagens grotte). Turmaliner herfra er pa museer
over hele verden og funnet regnes som en klassiker. Pa Geologi sk museum i Oslo finnes det en
fin prove fra dette funnet. Det kommer sveert fa
prever av turmalin fra Elba i dag, men det gjeres
funn innimellom.
Og skulle man ikke finne mineraler pa oya, sa
er et besok uansett ikke bortkastet tid. Pitto reske landsb yer, vakre landskap, en vennlig befolkning, et behagelig klima og et asurblatt
Middelhav a stikke teerne i gjer eya verdt beseketo Og maten er ikke darlig heller, minnet om en
nyfisket blekksprut, frityrstekt og servert med
friske grennsaker, sammen med en frisk lokal
hvitvi n sitter fremdeles i mange ar senere.

Hedenbergitt- og ilvaittskarn ved Rio Marina

Ciao!
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