
LABRADOR, FELTSPAT MED FARVESPILL.
Av fers tekonservator Inge Bryhni (Af tenposten 5/ 9- 72.

Labrador kan synes ii vrere en gra og uan
seelig sten inntil vi far den i en srerlig
vinkel opp mot Iyset. Men da kan det
plutselig Iyne i en intens metallisk bla
farge eller et spektrum av farger.
Ikke slik a forst a at ethvert stykke av
labrador gir fargespill : nei det er i virke
ligheten ganske sjeldent og bare synlig i
bestemte retninger hos mineralet.
Bare sammensetninger med omtrent like
store mengder av de to yt terledd natrium
felt spat og kalsiumfeltspat viser farge
spill karakteristisk for ekte labrador.
Fargespillet er heIst i blatt , men fiolett ,
grent , gult og kobberredt kan ogsa opptre .
Skal vi sammenligne med noe kjent fra
dyreriket , matte det bli med fargene hos
norske sommerfulger , fjrerene hos en pa
fugl eller innsiden av et muslingskall .
Ikke rart at ekte labrador er heyt skattet

sam smykkesten !
Vi kan kalle fargespillet for »schiller» eller
»Iabradorisering». En t ilsvarende effekt
finnes hos andre feltspater , Leks . periste
ritt , manesten og alkaliefelt spaten i berg
arter ved Stavern og Larvik .
Men hva skyldes sa dette merke lige farge
spillet hos ekte labrador?
For a fa svar pa dette spersm alet ved en
vakker utstillingspreve sam museet fikk
sam gave fra amaterrnineralogen Elisa
beth Gjertsen, lot jeg spalteflatene etse
et minutt i flussyredamp og undersokte
effekten ved II 000 gangers forsterrelse.
Et sett av parallelle riller var tydelig a se:
mineralet matte best s av tett samrnen
vokste lameller hvis sammen setn ing og
struktur var tilstrekkelig forskjellig til at
flussyredampen kunne merke forskjell!
Nar hvitt Iys med aile sine regnbuens far-
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ger faller skratt inn mot et materiale byg
get opp av slike sma lameller , viI noe av
det reflekteres fra aIle grenseflatene . Stra
ler sam er reflektert fra forskjellige grense
flater viI ha tilbakelagt ulike veilengder
og rna interferere med hverandre . Hvor
belgebevegelsene komm er ut i utakt blir
det en svekkelse , og hvor forskjellen i
veilengde svarer til et helt anta ll beige
lengder viI det bli et kraft ig ensfarget lys .
Hvis de to sett lameller har en tykkelse pa
gjenno rnsnittlig 725 og 651 A - eller
ti-rnilliontedels millimeter , viI det reflek
terte lys forsterkes med belgelengder sam
gir oss den fargeopplevelsen sam vi kaller

*******************

NAGS TOMBOLASTAND
pASTEINMESSEN!

Vi trenger premier i form av gode ,merkede
stuffer. Send til NAGS : 100 stuffer fra
hver forening. Hvis du skal pa messen, ta
de bare med!

Vi er der vi ogsa!

Stett opp om NAGS-nyU.Ta et tak du ogsa!

*******************

NORDISK STEINMESSE
I FREDRIKSTAD.

KONKURANSE!

Foreninger og private innbys til a stille ut
sin beste stuff.

Det konkureres i tre klasser :
Klasse 1: Beste stuff fra 0stfold.
Klasse 2: Beste stu ff fra Norden.

Klasse 3: Beste stuff fra hele verden .
Pamelding: Kr. 10 ,

De beste blir premiert!

blatt. Ved andre tykkelser av lamellene
viI det reflekterte lyset svinge i takt
ved andre belgelengder og gi oss inntrykk
av andre farger .
I Norge opptrer ekte labrador sam opptil
over I Dem store krystaller i anorthosit 
tiske bergarter ved Hidra , Jessingfjorden
og Ana-Sira . En krystall fra Jessingfjor
den er dypbla langs kantene og gar over i
gult og orange mot kjernen . En slik farge
endring skyldes sannsynligvis at krystallen
har litt hoyere innhold av kalsiumfeltspat
og litt bredere lameller henimot kjemen
enn ved randen.

*******************

NORDISK STEINMESSE
I FREDRIKSTAD.

FORENINGSUTSTILLINGl

Aile foreninger i NORDEN enskes
velkommen med sin egen utstilling etter
fritt valg. Meld dere pa til arets sterste
amatermenstringl

Bordleien er fri !

*******************
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