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Lang Cave

Store deler av dette aret (2006) hal' jeg vcert i Brunei i forbindelse med
arbeidet mitt. Som alltid nar jeg er ute og reiser tar jeg en kjapp sjekk pa
internett pa forhdnd for a se hvordan mulighetene er for a kunne finne forskjellige mineraler. Som jeg fryktet val' Brunei bedre egnet for oljegeologer
enn hobbygeologer. Store lagpakker med sandstein, kalkstein og leirskifer
dominerer, og alt sammen er dekket av tett tropisk regnskog. Nar man i tillegg far vite at det finnes et utall arter av slango; skorpioner og andre kryp
i skogbunnen forsvinner fort litt av lysten til a rote i veiskjceringer og under
trer¢tter etter druser.
lmidlertid kan man finne andre geologiske
attraksjoner enl1 mineraler. Ikke
langt i ffa
Brunei, i den Malaysiske delstaten Sarawak
finnes Gunllng MlIllI National park. Ett to stedel' i Malaysia som star pa UNESCO's verdensarvliste. Hovedattraksjonen del' er et
omfattende system av lInderjordiske elver,

sa

grotter og IlUler i kalkstein, eller som UNESCO selv sier del i sin vurdering av omdldet:
"PaI"ken er ekstremt rik hllie og grottesystemer". Grottene som er dannet her er blant de
st¢rste i verden, og inneholder enestaende og
sllperbe eksempler pa tropiske elvegrotter"
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Del/ne Sta/ngl1litteJl i Wind cave kalles j01llfru
Mari.

Lang Cave

leg matte bare dra dit, og opplevelsen svarte sa
absolutt til forventningene. Fire av grottene er
apne for publikum, og hver av dem er unik pa
sitt spesielle vis. Vi har Deer cave, verdens
st91rste grotte og hjem for 3 millioner f1aggermus. Clearwater Cave sam fremdeles dannes
av clearwater river. I tillegg er den en av verdens lengste kartlagte gratter. Wind cave, med
verdens st91rste vinddannede stalagmitt og til
slutt Lang Cave, sam bare er vakker.
Geologi.
Geologisk sett er dette et ungt omrade.
Grattene tilh91rer Melineu kalkstinsformasjonen, sam er 2-5 millioner ar gamle havbullnssedimenter. Etter den tid hal' det foregatt en
fjellkjedefoldning sam hal' laget fjellformasjoIlene i amradet.
Pa grunn av en rekke gunstige forhold for era-
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sjon hal' grattesystemene blitt dan net pa kart
tid:
- Kalksteinen er ung og lite metamorf
- Det er h91y nedb91r ( 6,5m i aret)
- Temperaturen er h91y ( arlig gjennomsnitt
stemperatur pa over 25 grader C)
- Mye vegetasjon sam bryter bergarten opp

mekanisk
Elvene hal' derfor hatt gode muligheter til a
grave i fjellet, og pa grunn av sprekkesystemer
og forskjellig hardhet og kjemisk motstandsdyktighet vii elvene noen ganger grave seg ut i
undeljordiske lag, og dermed danne disse grottesystemene.
Mulu Nasjonalpark
Nasjonalparken er 544km2 og bestar av primrer regnskog med utralig mange forskjellige
arter insekter, fugler og amfibier. Parken er tilrettelagt for turister med en bra "jungel resort"

Fra illngangsparliel i Deer cave.

Fremkomslmiddelel i del indre av Borneo Long boo
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resort" i tillegg til camping hytter og naturstier
med alt i fra korte rundturer rundt parken til 5
dagers jungelvandringer og toppturer. Vi hadde
ikke tid til toppturene, men fotturer i over 30
graders vanne og h¢y luftfuktighet er uansett
en utfordring for oss nordboere.

itself - to possess, to claim as onels own. Gem

mining's attraction is thus: grasp the purest of
the pure, tap God's current, the power of all
creation. Hold the earth's bounty in onels own

hane!. .. and damn anyone who shall stand in
your way.

Parken er mulig a na enten via en 10 timers

S¢ken etter edle steneI' rangeres ikke h¢yt pa
menneskehetens liste over verdige gj¢remal.
Oet finnes ingen referenser dertil i speiderens
handb¢ker. Ei heller foreskrives dette av prestel' som en aktivitet pa veien mot tilgivelse, for
i kampen om a eie jorden skj¢nnhet, blir altfor
mange syndere f¢dt, og enda flere forfalskninger fabrikert. S¢ken etter edle steneI' hal'
ingen nytte. Oet gis ingen laerdom i prosessen,

b'lttur, eller via en av de to daglige flyturene fra
oljebyen Miri, 110 km vest for Mulu.

The quest for precious stones does not rank
high on humankind's list of worthy or redeeming activities. You'll find no mention of it in
the Boy Scout handbook. And you'll not see it
prescribed by priests as a path towards forgiveness, for in the struggle to possess the earth's
booty, far too many a sinner is born and even
more falsehoods are fabricated. We cannot

og ingen tn~st. Den eneste verdien er verdien i
seg selv- a ha, a kreve sam sitt.

There is no lesson via process, no consolation

Tiltrekningskraften er derfor: a holde det
reneste av det rene, a f¢le Guds str¢m, skaperkraften. Oet a holde jordens rikdom i sin
hand ..... og forbannet vaere den som star i din

in the journey. The only reward is the reward

vel.

look to gemstone mining for useful homilies.
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