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Ferden gikk videre gjennom Óxnadalur, der
poeten og geologen Jonas Hallgrimsson
ble født på garden Hraun i 1807. Fjellene
Hraundrangi er taggete, og Islands
motstykke l Troll ndane i Romsdalen i
Norge.

malerisk syn der de sto i vanndampen
i irrgrønt gress! I finværet fikk vi se
Snæfellsjökull i vest, som et farvel fra
Island! Siste overna ng ble på Grand
Hotel Reykjavik, li for fint for oss? Det var
vinds lle og vakkert vær i byen.

Vi kjørte over Óxnadalsheidi, sør for
Tröllaskagi. Drama kk oppsto på bussen
på vei mot Varmahlid, da en av deltakerne
fikk et «grand mal» epilepsi-anfall! Til alt
hell hadde vi lege med; ambulanse kom
raskt, og e er et lite opphold på sykehuset
i Saudárkrókur , kom kameraten vår lbake
l Hotel Varmahlid, der vi overna et.

Torsdag 28. juni
var det bare å vende nesa mot Keflavik
flyplass, me e av inntrykk fra et flo land!
Vi så fremdeles Snæfellsjøkull!

Onsdag 27. juni
I lave tåkeskyer fortsa e vi Nordurlandsvegur 1 vestover; av frykt for dårlige
veier ble ikke ruta sydover valgt. Vi
kjørte Langidalur lbake l Blönduós og
Stadarskáli, sørover mot Arnarvatnsheidi,
der lavastrømmen fylte hele dalbunnen.
Her var det fin utsikt mot Langjökull i
øst. Vi fant obsidian her, som i 2009! Via
hy efeltet Húsafell fikk vi gjensyn med
vakre Hraunfoss, i sol, der grunnvannet
renner ut mellom lagene i jordskorpa langs
elva Hvitá. Vi dro dere er innom Reykholt,
Snorris høvdingsete, der han også ble
myrdet i 1241.En statue av Snorri er laget
av Gustav Vigeland. Vi så på Snorrilaug og
gikk inn i den gamle kirken. Siste stopp
på turen var Deildartungahver, Europas
største naturlige varmtvannskilde, der
temperaturen er 97-100 grader. Her er
mange drivhus, og hestene utgjorde et

Vi har få to store kompendier av Nystuen,
med bakgrunnsstoﬀ om Island, den siste
spesielt for turen vår. Jeg har brukt denne
som kilde for referatet.

Rotløse kratre ved Mývatn.

En stor takk l Johan Pe er, for nok en
gang å la oss få oppleve øyas geologi og
saga!
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Oppdagelsen av nye grunnstoﬀer fra norske mineraler
Av Tom V. Segalstad
Grunnstoﬀer er stoﬀer som ikke kan
adskilles i flere stoﬀer med vanlige kjemiske
metoder. Det finnes 92 grunnstoﬀer som
kunne være i Jorden. Imidler d er noen
få av disse grunnstoﬀene radioak ve
med korte halverings der, slik at vi ikke
finner dem bevart i Jorden: For eksempel
techne um nr. 43 (som bare kan finnes
i veldig små konsentrasjoner i fisjonert
uranmalm), prome um nr. 61, og francium
nr. 87 (med halverings d på bare 22
minu er). Vi kan legge l at seks andre
grunnstoﬀer eksisterer, selv om de har
rela vt korte halverings der, fordi de hele
den dannes ved radioak v nedbrytning
fra andre grunnstoﬀer.
I 1869 var det kjent 63 grunnstoﬀer.
Den russiske vitenskapsmannen Dimitri

Solnedgang over Myvatn.

Nunatakker i Hraundrangi.

Maleri av den russiske kjemikeren Dimitri
Ivanovich Mendeleev, som sa e opp det første
periodiske system av grunnstoﬀer.

Ivanovich Mendeleev (1834-1907) fant
da på å se e disse grunnstoﬀene i system
e er økende atomvekt. Da han gjorde
det, oppdaget han at visse egenskaper
for grunnstoﬀene gjentok seg periodevis.
Dermed ordnet han grunnstoﬀene i
grupper. Der han lsynelatende manglet
grunnstoﬀer, lot han plassene stå åpne, med
es merte egenskaper for de manglende
grunnstoﬀene i hans ”periodiske system”.
For å starte med oppdagelsen av
grunnstoﬀet thorium (grunnstoﬀ nr.
90 i det periodiske system), startet den
ved at den svenske kjemikeren Jöns
Jakob Berzelius i 1815 fant et sjeldent
oksid-mineral i Falun-distriktet i Sverige.
Metallet i oksidet kalte han thorium e er
den norrøne tordenguden. Ti år senere
oppdaget Berzelius at metallet han kalte
thorium hadde samme egenskaper som
y rium (grunnstoﬀ nr. 39), og derfor ikke
var et ny grunnstoﬀ.
I 1829 analyserte Berzelius et mineral fra
Løvøya utenfor Brevik lsendt fra pastor
Hans Morten Thrane Esmark (18011882). H.M.T. Esmark var residerende
kapellan i Eidanger og Brevik, var 18491869 sogneprest i Ramnes, og var sønn
av geologen Jens Esmark (1763-1838;
Norges første professor i geologi).
Mineralet var tungt med svart farge, og
pastor Esmark lurte på om mineralet
inneholdt grunnstoﬀet niob. Den høye
te heten gjorde at Berzelius heller antok
at mineralet inneholdt grunnstoﬀet tantal
(grunnstoﬀ nr. 73). Men i stedet viste det
seg at de e silikat-mineralet inneholdt et
ny grunnstoﬀ. Siden Berzelius øyensynlig
likte navnet thorium, og hans første forsøk
på å bruke navnet var mislykket, ble navnet
trukket frem igjen nå, på grunnstoﬀet i
mineralet fra Løvøya. Mineralet ble senere
oppkalt e er grunnstoﬀet, og fikk navnet
thori (ThSiO4).
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Oppdagerne var ungareren Georg von
Hevesy og nederlenderen Dirk Coster,
som navnga grunnstoﬀet e er det la nske
navnet på København: Hafnia. De e
grunnstoﬀet og dets egenskaper var også
forutsagt av Mendeleev i 1869.

Egenskapene for de e nye grunnstoﬀet
var meget like de som Mendeleev hadde

Euxeni fra Aust-Agder. Naturhistorisk Museums
uts lling. Foto: Tom V. Segalstad.

måter: Y rium (nr. 39; 1794), terbium (nr.
65; 1843), erbium (nr. 68; 1843), y erbium
(nr. 70; 1878), holmium (nr. 67; 1878),
gadolinium (nr. 64; 1886), dysprosium (nr.
66; 1886), lute um (nr. 71; 1907).

I llegg kan vi nevne at grunnstoﬀet
thulium (nr. 69) ble navngi e er det
dligste navnet for Skandinavia: Thule.
Grunnstoﬀet ble oppdaget av den svenske
kjemikeren Per Teodor Cleve (18401905) i 1879 i en svart stein (mineralet
gadolini ) funnet i et steinbrudd utenfor
byen Y erby i Sverige. Denne steinen
ble grundig analysert gjennom hundre
år! Og resultatet ble oppdagelsen av 10
nye grunnstoﬀer, inkludert thulium og
scandium (sistnevnte med delt ære l
euxeni -mineralet fra Norge).

Thori fra Langesunds orden. Gi av Esmark l
Naturhistorisk Museums samling.
Foto: Tom V. Segalstad.

Et annet grunnstoﬀ oppdaget fra norske
mineraler, er grunnstoﬀet scandium
(Sc; nr. 21). Den svenske kjemikeren Lars
Fredrik Nilson (1840-1899) ønsket i 1879
å separere sjeldne jordartsgrunnstoﬀer
(”Rare Earth Elements”; REE) fra en prøve
av mineralet euxeni fra Arendal og
fra en prøve av mineralet gadolini fra
Y erby i Sverige. Imidler d fant Nilson at
ca. 0,5 vekt-% var annerledes enn REE. Et
op sk spektrogram viste ukjente linjer, og
beregnet atomvekt var betydelig lavere
enn for REE. De e må e være et ny
grunnstoﬀ!
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De øvrige 8 grunnstoﬀene ble bl.a. navngi
e er Y erby og Stockholm på forskjellige
En 7 cm lang krystall av scandium-mineralet
thortvei i oligoklas-feltspat matriks fra Ljosland,
Aust-Agder, donert i 1914 av Olaus Thortveit l
Naturhistorisk Museums samling (katalog nr.
22343). Foto: Tom V. Segalstad.

Li eratur:
Marshall, J.L. & Marshall, V.R. 2001:
Rediscovery of the elements: ThoriumLøvøya, Langesunds ord, Norway. The
Hexagon, Winter 2001, 70-73.

forutsagt skulle finnes,
år dligere.
Mendeleev hadde kalt de e ”ekabor”, fordi grunnstoﬀet ville stå under
grunnstoﬀet bor i hans periodiske system.
Nilson kalte det nye grunnstoﬀet for
scandium, oppkalt e er Skandinavia,
fordi han bare hadde funnet de e
nye grunnstoﬀet i mineralprøver fra
Skandinavia: Norge og Sverige. Nilson
publiserte sine funn i 1879 og 1880. Det
første egne scandium-mineral ble funnet i
Evje i Sør-Norge av Olaus Thortveit i 1903,
og senere gi navnet thortvei (Sc2Si2O7)
e er finneren.
Grunnstoﬀet hafnium (Hf; nr. 72) ble
oppdaget i zircon fra Norge og Grønland i
1923 ved Niels Bohrs ins tu for teore sk
fysikk ved Universitetet i København.

Europa-kart som viser stedsnavnopprinnelse l
noen grunnstoﬀer. Kilde: Trapp (2009).
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