TEKTITIER DET GATEFULLE
GLASS
Av Guri Mazanti-Andersen. Lapidomanen nr. 2 -1987
Oversatt til norsk av Sissel Marie Caspari
Pa jorden finner man flere ornrader
overstredd med stein, som bestar av
nesten ren silisiumoksyd , og som
ikke ligner bergarter pa jorden . Disse
kalles tektitter. Navnet er avledet av
det greske ordet TEKTOS som betyr
smelte .
Tektitter er srna glassaktige stvkker som i motsetni ng ti l meteo ritter
bare f innes visse steder pa jo rdens
overf late. Funnstedene betegnes
som strefelter. Tektitter er vanligvis
sma og maier fra en til tre centimeter.
I ornrsder hvor tektitter er fun net
har de innt edte alltid trodd at tektittene har fait ned fra himmelen. Vitenskapsmenn har imidlertid veert
mye senere til a akseptere denne
tanken som en mulig forklaring.

Oat har vaert mange teorier om tektittenes opprinnelse.
1. I begynnelsen trodde mange at
tektitter var etterlatenskaper fra
gam mel glassindustri . Men da man
fant disse merkelige glass-stykkene i
store mengder i ornrader hvor det
ikke kunne ha veert noen glassindustri , begynte man a underseke stvk kene vitenskapelig. Da f ant man ut at
de var helt forskjellige f ra glass.

2. Hvis tektitter kom fra jorden
kunne den fremdrivende kraft bare
vsere meteomedslag eller vulkanut brudd, for ikke noe annet ville hatt
tilstrekkelig energi. Men selv den
voldsomme
eksplosjonen
som
skjedde pa Mount St . Helens i 1980
var ikke kraft ig nok. Den sterste hastighe t en stein kunne oppna ved en
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slik eksplosjon var omkring 700 m pr.
sekund. Det var ikke hurtig nok til a
slippe vekk fra jordens tiltrekkningskraft sa jordiske vulkaner kan ikke
lage tektitter.
3. De amerikanske strefelter er
enorme, og det ligger antagelig
rninst en billion tonn tektitter der.
Det ville kreve at en eksplosjon laget
et krater pa 100 km. i diameter, et
slikt er aldri funnet . Man mener heller
ikke at en meteors sarnrnenstet med
jordan kan fjerne vanninnholdet i en
jordisk stein sa fullstendig. Men et
steinmeteorkrater kan skjule seg
under vann og vannoverflaten er
sterre enn landoverflaten.

4. Var tektitter et resultat av et meteorfall pa jorden, hvor det ble spreytet smeltet materiaIe ut pa grunn av
sammenst0tet? Det oppsto et h0Vtrykksglass som ved sjokk fikk en
sterre tetthet enn de tilsvarende
krystallinske faser pa jorden. Eksplosjonene var 0vensvnlig sa vold somme at det utviklede damptrykket
blaste den overliggende atmosfeeren
vekk og sendte tektittene i en ballistisk bane som transporterte dem
hundrevis av kilometer vekk fra ste -

det. Et av problemene er at tektitter
er forskjellig fra det geologiske materiale de finnes i.

5. Er tektitter en slags naturglass av
kosmisk opprinnelse? Det er ihvertfall sikkert at tektitter ikke er noen
slags spesiell form for meteoritt selv
om det ville veere den enkleste forklaring. Svakheten ligger i tektittens
alder. Tektitter tilbringer ikke lang tid
i rommet. Meteoritter til bringer millioner eller billioner av ar f0r de til
slutt blir innfanget av jordens tiltrekkningskraft og faller ned. Mens
de er i drift i rommet blir de konstant
truffet av kosmiske straler, Dette betvr at deres tid i rommet kan ha veert
fra 900 - 6000 ar.

6. En vitenskapsmann ved NASA
tror at en ring av fine partikler sirklet
omkring jorden for 34 millioner ar siden. Skvqqen av disse partikler nedsatte jordas vintertemperatur med
20° C med det resultatet at adskillige
arter ble utslettet. Pa samme tid ble
det stredd ca. 1 billion glasstvkker i
en ring nesten halveis rundt jorden Dette er den seneste episoden i den
vitenskapelige uenighet som har
srnakokt i 200 ar, og det er enda ikke
tegn pa at den kjelner avo
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7. Stammer tektitter fra materiale fra
rnanen, hvor flytende smelte er blitt
kastet ut i verdensrommet og innfanget av jorden? Denne teorien er
na awist pa grunn av rnanemateriale
som Apollo brakte med seg hjem fra
rnanen, Dette er ikke det samme
som i tektitter, som dessuten mang Ier kosmiske stralespor . Men allikevel
forseker man a forklare at det kan
veere skjedd visse kjemiske forand ringer med tektittene under den
lange ferden mot jorden. Det er en
veldig innviklet fork laring.

8. Hvis vulkanutbrudd pa rnanen har
en betydelig ster re kraft enn pa
jorden , og hvis materiaIe inne i rnanen er forskjellig fra overflatens , [a sa
er det kanskje noe som kan danne de
tektitter man finner her! Man vet at
det dannes varm hydrogengass ,
som kan eksplodere ut av rnanevulkanen og blase materiaIe helt opp i
rom met. Det regnes med at hastigheten kan bli betydelig sterre enn 2,5
km pro sekund, som er nedvendiq for
a frigj0re det fra rnanens tiltrekkningskraft. Noe av dette materiaIe
kan sirkulere noen fa millioner ar fo r
deretter a bli tiltrukket av jorden og

sirkulere omkring jordens ekvator,
for a falle ned i et relativt tett menster og deretter bli funnet som tektitter,

De forskjellige teorier og vitenskapelige data til a understette dem viser den omstridte bakgrunn. som
langtifra er avgjort. Vitenskapsmenn
begynte a komme med nye teorier
som var basert pa nye informasjo nero og i dag befinner man seg faktisk pa dette stadiet . Selv om det er
gjort store fremskritt kan man ikke
pa en tilfredstillende mate fork lare
hvordan tektitter er oppstatt .
Hva er tektitter laget avo Et kjemisk fakta om tektitter er forblef fende - de er ekstremt terre. De
inneholder nesten ikke noe vann det er overraskende for de fleste vulkanske bergarter inneholder nemlig
temmelig mye vann. Sekundrere (avleirings) bergarter som er dannet i
vann har et enda hevere vanninnhold. Nesten aile tekt itter har samme
kjemiske sammensetning . De inneholder 70 - 99 % silisiumoksyd Si 02
og 11 - 15% aluminiumoksyd AI2 0 3
Tallene passer ikke helt. det skal
selvf0 1gelig ende med a bli 100% .
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Selv om de pa denne rnaten ligner
hverandre mye, er det vesentlig forskjell i overflater, former og farger.
Hvis man tar en tektitt og et
stykke obsidian , vulkansk glass hvordan kan man sa se forskjell?
Ved a rette en blaselarnpe mot obsidian. Den er som en vat svamp sammenlignet med en tekt itt. Da vii det
boble og skumme mens det innesluttede vannet kjemper seg ut . Ret tes blaselarnpen mot en tektitt, vii
den hvis den kan opp varmes tilstr ekkelig, bare omdannes til en smeltet
klump.
Tektitter er glassaktige , det antvder hurtig avkjl1lling , og terre , som
om de er blitt bakt i et vakum. De ser
ut til a ha veert kraftig oppvarmet
under passasjen gjennom atrnosteereno Deres smeltepunkt er mye
hevere enn smeltepunktet for obsidian og for pyrex-glass .
Tektitter er en kjemisk gate. De er
forskjellig fra de vulkanske bergarter,
men har akkurat som de sedimenteere et hevt innhold av silisiumoksyd . Den dominerende faktor er dog,
at tektitter nest en fullstendig mangIer vanninnhold.
Mens deres kjemiske sammensetning er usedvanlig, sa er deres fordeling enda merkeligere. De er spredd
over noen fa strefelter - ja de er fordelt som om de er fait ned fra himmelen.
Tektittenes farge varierer fra sort
til Iys og rnerk brun-qrenn og gul.
Strekfargen er hvit . Hardhet 5 1/2 ,
glassaktig brudd , gjennomskinnelig
t il gjennomsiktig, ingen fluoresens.
Sammensetting meteorisk glass.
Noen tektitter ser blete og skinnende ut , mens andre har en ra, sterk
kantet og avskrapet overfla te, of te
meget riflet og of te sees flvt ernen stret inne i glasset .

Ogsa tektittenes f orm inngar i forklaringen om deres opprinn else.
Spesielt de som kommer f ra streteltene i 0sten med sine aero-dynami ske former. Det synes ikke a veers
uenighet om at disse aerodynamiske
objekter er formet i flytende tilstand,
nar de reiste gjennom jordens atrnosfeere.
INDOCHINIT f ra Thailand og Indonesia finnes ofte bade som bat - linse prere - drape - handvekt - skive og
kjegleform. De har for det meste
glatt eller litt bleerete overflate og
kan bli op p til 17 em. Andre tektitter
kan ha en veldig bleerete overf late
eller veere fylt av dype krellete fu rer.
Et av de mest kjente strefelter er
ved elven Moldau i Tsjekoslovakia og
tektitter herfra kalles M OLDAVITT.
Siden 2, verdenskrig har tsjekkeme
kalt elven for Vlitava og tektittene
for VLlTAVITT. De har en gjennomsiktig flaskeqrenn farge og blir sielden over 3 em, Moldavitt blir ofte
kalt «Bouteille-stein», flaskestein pa
grunn av den qrenne fargen.
Allerede i fo rrige arhundre samlet
bende na i Behrnen og Mreheren
disse glassaktige stenene og bearbeidet dem til stykker. Stenene er
ofte av valnetts terre lse, men kan i
sjeldne tilfelle vrere sa store som et
eple, da veier de opp til 300 g. Tektitter kan skjreres og poleres akkurat
som obsid ian og de gjennomsiktige
blir pene "iir de fasettslipes.
Det L1 BYISKE 0RKENGLASS er
ogsa en tektitt, er mer eller mindre
gjennomsiktig eller taket i Iysegult grl1lnngult og det har ofte tydelige
sandslepne fasetter. De inneholder
98 - 99 % Si 0 2. Det er fun net stykker opp til 8 kilo,
For ea. 10 ar siden fant man fo r
fl1lrste gang tektitter ved Ar alsjeen i
Russland.

33

AUSTRALITI er hevt verdsatt i Australia. Noen av disse har en hevst
uvanlig form - akkurat som knapper,
de sakalte «f langed buttons». De har
en utpreget aerodynamisk form - er
skjelden over 3 em. Ved passering
gjennom atrnosteeren er de smeltet
pa fors iden og det tynne smeltelaget
er f1ytt ut til siden hvor det har dannet en krave. Man har gjort forsek
med en kunstig glasskule som i en
vindtunnel med varmluft har fatt
samme form og struktur .
BEDIASITI fra USA har ofte samme
form som «f langed buttons». Bediasitt er navngitt av en indianerstamme.
Andre kjente tekt itter:
MUONG-NONG fra Thailand, GEOR GIAITI fra GEORGIA i USA, PHILlPINIT ogsa kalt RAZALIT fra Filippinene, JAVANITI fra Java, BILLlTONIT fra Billit on i Indonesia, DARWIN
GLAS fra Tasmania, IRGIZITI fra Irgiz i Russland, MALAYSIANITI fra
Malaysia, IVORY COAST, tektitter
fra Elfenbenskysten.
Det er en teori om at noen tekt it t strefelter stammer fra et bestemt
krater, Rieskrateret i det sydlige
Tyskland skulie ha tilknytning til Moldavittornradet i Tsjekoslovakia. Men
probl emet er at streteltene ligger i
rett linje fra Rieskrateret istedet for a
li9ge i en sirkel og det er aldri funnet
tektitter neer ved selve Rieskrateret .
Kanskje man en vakker dag finner
de samme rare glasstykkene i visse
soner i Grenland's og Antarktis ' innlandsis.

Tektitter er blitt inndelt i forskjelIige aldersgrupper. De Nordamerikanske er ca. 34,2 millioner ar gamle.
Mo ldavitt fra Tsjekoslovakia ca. 14,6
millioner ar - tektitter fra Elfenbenskysten ca. 1,15 millioner ar og Syd astasia og Australia ca. 700.000 ar.
De tektitter som er like gamle regner
man med herer til samme begivenhet.
For 6 - 8000 ar siden benyttet innbygge rne pa Filipinene stykker av
tekt itter som redskap. Sanne red skap er ogsa f unnet i 0sterike.
Charles Darw in sammenlignet tektitter med vulkanske bomber .
Det f0rste vitenskapelige skrift om
tekt itter er fra 1788 og uenigheten
om deres opprinnelse er like gam mel. Selv i dag hvor vitenskapelige
malinger kan utrette det ubeskrivelige er vitenskapsmennene vidt
uenige. Det er stadig tvil og ubesvarte spersrnal, tektittenes gate er
enda ikke lest,
TEKTITIER ER STADIG DET GATEFULLE GLASS.
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