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Fig. 1: Prinsipiell inndeling av spre bru dd
strukturer i to hovedtyper. A) viser en forkas tning
hvor et markerlag (stip let) er forskjevet langs
bruddp lanet. B) viser en sprekk uten forskyvning
av markerlaget langs bruddplanet.

"crack-sea l". Det betyr at hver enkel tilvekst til sprek
ken (crac k) forsegle s av utfelte mineraler (seal). Et
spesielt trekk ved mineraler som utfelles pa denne
maten er at de ofte rar en fibrig form ved at de vok
ser seg lengre enn de er vide.

"Crack-sea l"-mekanismen kan danne to hovedty
per av fibri ge arer, avhengig av hvilken retning
mineralene vok ser i forhold til arens marginer. I til
feller der de seneste tilvekstene opp star og forseg
les av mineraler i sentrale deler av aren, slik at mi
neral vek sten skjer innover, snakker vi om syntaksi
al* vekst (fig. 3). En slik utvikling av arer forkl ares
ved at tidlig utfelte mineraler vokser pa mineralo
giske slektninge r i sidebergarten. Syntaksiale arer
inneholder derfor vanligv is mineraler som det ogsa
er mye av i sidebergarten (f. eks. kvart sarer i sand
stein). I motsetning til syntaksiale arer dann es ant i
taksiale arer ved at nye tilvekster til sprekke n 0PP
star og forsegles langs en eller begge av arens mar-
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I de ev re delen e av den kontinentale
jordsk orpen (mi ndre enn 15- 20 km
dyp) er temperaturen vanligv is lavere
enn 300 °C. Det medferer at det gjem e
oppstar brudd i berggrunnen dersom
den utsettes for krefter, for eksempel i

forbindel se med platetektoniske beve- Fig. 2: Bildet viser fibrige kvartsarer i sandstein fra omradet nord
gel ser. Det er dette geologene kaller f or Flore (Horn elen devonbasseng) . Den fibrige aren kutter eldre
spre deformasjon, i motsetning til duk- ikke-fib rige arer:
til deformasjon som skj er pa ste rre dyp
der temperaturen er he yere og skorpen er mykere.
Bruddstrukturer som dannes ved spre deformasjon
kan dele s inn i to hovedtyper. Fork astn inger omfat
ter strukture r der berggrunnen pa hver side av brudd
planet forfl yttes langs bruddplanet (fig. Ia), mens
sprekke r dann es uten betydel ig bevegelse langs
bruddplanet (fig . Ib). I begge typer bruddstrukturer
er det vanlig at man finne r utfelte mineraler, men
denn e artikkelen foku serer pa sprekker.

UTVIKLlNG AV FIBRIGE

ARER

Hvordan dannes fibrige :'irer?
De fleste har nok sett at berget de gar pa kan veere

mer eller mindre oppsprukket, og i noen tilfeller kan
man finne forskjell ige min eraler utfelt i disse sprek
kene. Sprekker utgjer soner med lavere trykk enn
sine omgivelser. Det betyr at hydroterm ale veesker
som sirkulerer i berggrunnen lett kanaliseres gjen
nom sprekkene, hvor oppl este mineraler kan utfel
les ved bestemte temperatur- og trykkforhold. Slike
mineralfylte sprekker omtaler vi vanligvis som arer,
Dersom utfellin gen skjer i apne sprekker (eller an
dre hulrom) med tilstrekkelig god plass, kan kry
sta lle r med ve lutvi klete flater dann es (euhedra le
krystaller). Slike krystaller utgj er nok de mest at
trakti ve funnene for min eral saml ere . Med mindre
plass a vokse i blir krystallvekst en begrenset og krys
taller uten godt utviklete flater dann es (anhedrale
krys taller). Det er ved slike forh old at fibrige arer
dannes (fig. 2). Dette har sammenheng med at sprek
ker i berggrunnen ofte apnes trinnvis med tilvek ster
pa mindre enn 0, I mm. Na r det samtidig utfelles mi
neraler fra en hydrotermal veeske i sprekkene, snak
ke r vi om en mek ani sme som pa engelsk kalles
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Fig. 3: Forskj ellen pa syntaksial og antitaksial
mineralvekst i to sprekketilvekster (I til II). Ved
syntaksial vekst skjer nye tilvekster sentrait i aren
hvor nye mineralene utfelles. Mineralselskapet er
ofte det samme som i sidebergarten. Ved
antitaksial vekst skjer nye bruddtilvekster langs en
eller begge bruddmarginene slik at den yngste
mineraliseringen lokaliseres her. Mineralselskapet
er vanligvis fo rskjellig fra sidebergarten.

L Fremtidige brudd ---lJ

1. t ilvekst 1. tilvekst

giner (fig. 3). Dette innebrerer at min eralene vokse r
pa sitt eget aremateriale og utover mot side berga r
ten. Antitaksiale arer inneholder vanligvi s minera
ler som skiller seg fra , og som ikke sa lett vokser pa
mineraler i side bergarten pa grunn av kjemiske ulik
heter (f. eks. ka lsitt arer i skifre). Sannsynligvis er
den mineralogi ske kontrasten mellom arematerialet
og sidebergarten en viktig kon tro llerende faktor for
om aren dannes ved den ene eller den andre "crack
seal" mekanismen.

L Yngst e m ineraler J-.1

2 . tilvekst

II

2. til vek st Hva kan fibrige arer fortelle?
En vanlig problemstilling for mange geologer knyt

ter seg til hvordan krefter i jordskorpen ferer til at
denne forkortes og strekkes i forskj ellige retn inger.
Sprekker star vanligvis normalt pa retningen den
om givende berggrunnen strekkes i (Fig. Ib). Fibri
ge min eraler som eventuelt utfelles her har ofte vist
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Fig. 4: Hva jibrige arer kan f ortelle som andre arer ikke kan: A) Viser hvordan strekke- '
retningen (indikert av pilene) kan endres under utviklingen av en are uten at det reflekteres
av arematerialet. De jibrige arene i B) derimot reflekterer denne endringen ved sin kurvete
geometri. Legg merke til fo rskjellen pa denne geometrien ved syntaksial og antitaksial
vekst. De svarte punktene var i kontakt med hverandre fo r sprekken oppsto.
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Fig. 5: Fibrig are med kurvet fibergeometri om viser at strekke-retningen ma ha endret seg mens aren
utviklet seg.

seg a ha vokst tilnrermet parallelt med apningsret
ningen (fig. 4). Et eksempel pa dette er vist i fig. 2.
Hvis berggrunnen senere strekkes i en annen retning
kan allerede eksisterende sprekker fortsette a vok
se, men apningen vii ikke lenger skje nonnalt pa
sprekkene. At en slik endr ing i strekke-retningen har
funnet sted kan vrere vanskelig a oppdage i sprekker
uten fibrige mineraler (fig. 4a), mens i fibrige arer
kan dette avsleres av at fibrene tar en kurvet geo
metri (fig. 4b og 5). Vi har sett at slike mineraler
kan vokse bade innover (syntaksialt) og utover (an
titaksialt) i aren. For a ta infonnasjon om en eventu
ell endring av strekke-retningen rna man derfor av
gjore under hvilken av disse to mekanismene mine
ralene vokste (fig . 4b). Ofte rna dette spa rsmalet be
svares ved a studere aren i mikroskop.

Det a studere fonnen til fibrige mineraler i sprek
ker kan altsa gi verdifull geo logisk infonnasjon om
hvordan krefter i jo rdskorpen har virket og endret
seg gjennom tid. Men hvilken interesse kan stein-

og mineralsamlere fatte for slike arer? Personlig sy
nes jeg fibrige arer som de vist i fig. 2 og 5 er pene
a se pa, og dessuten er det en fascinerende mate de
dannes pa. Forhapentligvis kan denne korte intro
duksjonen inspirere en og annen mineralsamler til a
utvide samlingen sin, og samtidig skape interesse
for geologiske prosesser som har pagatt, og pagar i
deler jordskorpen.
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* Uttrykket taksia/ beskriver en bevege/sesretning
re/ativt til en spes ijisert kilde. Brukes oft e innen
biologi.
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