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Sølv fra Skjerpemyr

er nok ikke ekte vare, men det finnes
enkelte steder runde eller pæreformede
konkresjoner som ligner på forsteinede
frukter. Ofte har ”skallet” ujevnheter som
minner om en appelsin. Konkresjonene
er mer motstandsdyktige mot forvitring
enn avsetningene de ligger i. De kan
derfor vitre ut og ligge løse på bakken.

Av Harald O. Folvik
Enkelte funn av mineraler kommer
overraskende på en, selv om det ved
nærmere ettersyn virker helt naturlig.
En slik overraskelse er funn av sølv på et
svært uvanlig funnsted, Skjerpemyr på
Grua (Folvik 2005)

Flintknoller
Flint, som er sjeldent i Norge, er svært vanlig
i for eksempel Danmarks krittavleiringer.
Flintknollene har kompliserte former, og
de kan kan være dannet som utfelling av
silikater i gravegangene etter bunnlevende
sjødyr. Ofte har flintknollene former som
kan minne om skjelettdeler og dyrehoder.
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Denne artige konkresjonen var stilt ut på det
geologiske museet i Luanda, Angola. Som navnet
viser, er det en evaporitt, kanskje gips? Likheten
med en menneskelig hjerne er slående.

Vi kjenner til at blyglansen på Skjerpemyr
inneholder små mengder med sølv
(analyser viser opp til 2,4% sølv). Vekslende
kontaktmetamorfoser (Goldschmidt 1911)
har ført til først dannelsen av blyglans, og
senere nedbryting av deler av den samme.
Blyet har gått over i andre sekundære
mineraler, som for eksempel Anglesitt,
Cerussitt, Kentrolitt og Wulfenitt, for å
nevne noen. De nevnte mineraler har et
blyoksydinnhold på 54% til 83%, men er ikke

de eneste med bly (Mindat), (Handbook of
Mineralogy).
Men hva hender med sølvet? Sølv er
ikke like reaktivt som bly, det vil si at det
ikke danner nye forbindelser like lett
som blyet. Det krystalliserer som sølv, og
krystallene som vises på bildet blir dannet.
Men over tid reagerer det i overflaten
med tilstedeværende stoﬀer, som f.eks.
svovelforbindelser, og det legger seg et
lag med sølvsulfid eller Akantitt utenpå
krystallene. De fremtrer derfor helt sorte.
Avbildede stuﬀ er funnet av Hermann
Fylling og er i Knut Eldjarn’s samling.
Publisering skjer med hans tillatelse.
For referanser til artikkel se side 36.

Septarier og sprekker
Når en leireklump tørker inn, kan det
noen ganger avsettes annet materiale
som sand eller kalk i sprekkene som
dannes. Når klumpen forvitrer, kan mer
motstandsdyktige sprekkinnfyllinger stå
opp. Knollen kan da minne om reptilhud,
skilpaddeskall eller knuste egg – avhengig
av fantasi. I tverrsnitt kan slike septarier
vise et flott stjernemønster etter
oppsprekkingen.
Pseudofossiler kan være en annen
innfallsvinkel til geologien og steinsamling.
Ikke minst er de morsomme å ta med når
en skal snakke om eller vise fram stein. Folk
får lett assosiasjoner til slike ”fossiler”, og
derfra er det en grei overgang til å forklare
geologiske fenomener og prosesser. Til og
med geologisk museum på Tøyen har en
monter med pseudofossiler. Denne delen
av steinhobbyen kan være et enkelt sted
å starte for den som synes at steiner er
artige. Det finnes masse materiale, hvis
fantasi og oppdagelseslyst er til stede.

Et skummelt øye – eller en hardere klump som er
erodert ut i bløtere materiale?

Bilde og analyse er gjort av forfatteren på SEM/EDS ved Naturhistorisk Museum på Tøyen,
seksjon for Geologi. Bildebredde er 0,35mm.

