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Reisebrev fra Marokko

Sett i et elektronmikroskop

Av Jan Stenløkk

Av Harald Folvik

Langt sørøst i Marokko, nesten på
grensen til Algerie, og godt ute i ørkenen
ligger det lille tettstedet Mhamid. Det er
utgangspunkt for reiser i Sahara – men
også et sted med muligheter for fossiler,
mineraler og meteoritter. Og det var
grunnen til at vi åtte steingalne folk fra
Norge besøkte området i mars 2012. Som
alltid i Marokko kom vi lett i kontakt med
folk som skulle selge, enten det var stein

eller hotellovernatting eller annet. Men vi
ble stort overrasket da vi ble invitert inn på
et lite reisebyrå, og så det lå et par hefter
av vårt eget blad ”STEIN” på kontoret.
Det viste seg å være et lite reiseselskap
som hadde base i Norge, og med kontor
i Mhamid. Derfor det norske flagget som
våre to nye venner viser. Men det beviser
også at STEIN er et verdensvant blad, som
benyttes i mange ulike sammenhenger!

Johannes Vik Seljebotn til venstre, våre to marokkanske venner fra reisebyrået og Jan Stenløkk til høyre.
Bildet er tatt av Hans Arne Nakrem.

Funnstedet Aris quarries utenfor Windhoek
i Namibia byr på mange spennende og
vakre mineraler, alle finnes i hulrom i en
alkalinsk intrusiv bergart, Fonolitt, en svært
seig bergart som har en egen klang når den
blir slått på, derav navnet. Hulrommene
(drusene) er svært ofte væskefylte.
Bildet denne gangen viser et stjerneformet
sammensatt krystall av et mineral som har
en forholdshvis enkel kjemi, og er rike på
Cerium og Lanthan, og er trolig Lanthanite(Ce). Krystallformen gjenkjennes som
orthorombisk.

De mindre krystallene til venstre er
sammensatt vesentlig av Niob, Titan,
Natrium, Kalsium, Silisium og Oksygen,
og er Tsepinite-Na. Disse krystallene er
monokline.
Krystallene av Tsepinite-Na er omkranset
av små hvite ”dusker”, som det ikke har
vært mulig å bestemme. De er svært små,
ca 1/1000mm, men inneholder vesentlig
tyngre elementer enn de øvrige.
Samling: Harald Folvik, Forstørrelse: 750x.

Bildet og analysene er utført av Harald F. på SEM/EDS og for enkelte krystaller på XRD ved
Naturhistorisk Museum på Tøyen, seksjon for Geologi.

