Forstenede krystaller i moleret
- gammel gåde søger nyt svar
Af specialestuderende geolog Bo Pagh
Schultz.

For nogle år tilbage blev der fundet
nogle store krystallignende blokke
af kalcit i cementstenen ved Limfjorden. Blokkene hedder glendonit,
og det er ikke første gang, den slags
blev draget frem af jorden. Det danske fund kan være med til at besvare spørgsmålet om deres oprindelse.
For nogle år siden fandt man glendonit i
moleret på Mors og Fur. Glendonit er en
såkaldt pseudomorf, dvs. at den populært
sagt er en forstening eller en afstøbning af
en krystal. Glendonitten i moleret består af
mineralet kalcit, men krystalformen viser,
at det oprindeligt var et andet mineral, der
dannede formen. Siden er dette
stammineral imidlertid forsvundet og er
blevet erstattet af kalcit. Navnet
“glendonit” er altså noget besværligt, da
det lyder som et mineral navn, men er en
pseudomorf.
Glendonit-pseudomorferne blev bragt
til offentlighedens kendskab af museumsinspektør Bent Søe Mikkelsen fra Molersmuseet på Mors, hvor en stor samling kan
beses. Glendonit er en pesudomorf bestå-

Fritlagte glendonitter / pseudomorfer.
(Foto: Forfatteren)
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Bent Søe Mikkelsen
fra Molermuseet på
Mors fremviser en
cementsten med
en glendonit / pseudomorf.
(Foto: Jørgen
Dahlgaard)

ende af kalcit. Glendonit-pseudomorfer har
længe været en gåde, ikke blot herhjemme,
men også i udlandet, hvor glendonit findes
mange steder.

underliggende skrivekridt, men er dannet
af materiale fra formationen, dvs. at det
materiale pseudomorfen består af, kan
komme fra stammineralet.

Den danske glendonit
I det danske moler har det vist sig, at
pseudomorferne næsten altid er at finde
mellem askelag +1 og +19 og ved askelag
+ 62. Cementstenen, som pseudomorferne
ligger i, har bevaret en porøsitet på 70 %,
det vil sige, at det oprindelige mineral er
dannet meget tidligt, før moleret blev
kompakteret.
Undersøgelser at kulstof-isotoper viser,
at kulstoffet i formationens kalk kommer
fra en anoxisk (uden ilt) bakteriel omsætning af organisk materiale og ikke fra skalmateriale o.l. Så vi ved, at den kalk, der i
dag udgør pseudomorfene, konkretioner og
de cementerede lag, ikke er kommet fra det

Glendonit i resten af verden
I udlandet har man kendt til glendonit et
stykke tid, faktisk siden professor Friesleben i 1826 beskrev pseudomorferne på
lokaliteten Sangerhausen ved Obersdorf i
Thurringen, Tyskland. Mange mineraler
blev forslået som stammineral, men intet
troværdigt kom frem.
En særlig forekomst af glendonit findes
i Bay of Fundy i Canada. Pseudomorferne
er 10 - 20 cm store og ligger i tidevandsmudderbanker, hvor stammineralet er dannet og senere erstattet af andre mineraler. I
mudderbankerne finder man også trærødder, som, vha. C-14 datering, er bestemt til
at være ca. 4000 år gamle. Det viser, at
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Overfladen af glendonit-pseudomorferne er en god kopi af stammineralets overflade. Så god at den
gør det muligt at studere stammineralets krystallografi. (Foto: Forfatteren)

omdannelsen fra stammineral til glendonit
kan ske i løbet af denne relativt korte tid.
I visse dele af Nordamerika kendte indianere til 10-20 cm store konkretioner
med forvitringshuller efter glendonitpseudomorferne. De betragtede dem som
værende gaver fra en jagtgud, og brugte
dem som synk i bunden af deres fiskenet.
Fiskere fra Kamchatka fik indimellem små
glendonit-pseudomorfer i deres net, når de
drog på fangst på Hvidehavet. Også de betragtede dem som gaver fra et højere sted,
og brugte dem som amuletter til alt fra
lykke til jagt og værn mod dårligdomme.
I årene 1838 - 42 udgik der fra den
Amerikanske Geologiske Forening en lang
række af ekskursioner til næsten alle egne
på jorden, for at få en mere komplet navngivning inden for mineralogien. Så derfor
sammenlignede man alt, hvad der var fundet lokalt for at se, om det allerede havde
et officielt navn. I Australien fandt man
pseudomorferne, som man allerede kendte
fra Europa og Nordamerika, og de fik navnet glendonit efter den australske lokalitet
Glendon.
Jagten på stammineralet
Siden man indså, at glendonit er en
pseudomorf, har man jagtet stammineralet.
I denne søgen har man haft to væsentlige
problemer. For det første gav de kendte
forekomst-formationer kun geologerne et
lille vidnesbyrd om dannelsesmiljøet, og
dermed ikke mange oplysninger om
stammineralerne. For det andet viste mineral analyser stort set kun kalcit, aragonit,
gips eller kvarts, uden at glendonits form
kan henføres til nogen af de mineraler.
I 1884 kom en publikation med det første større forsøg på at stadfæste krystallo-
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grafien af pseudomorfernes form og derved
finde frem til stammineralet, uden dog at
det gav anledning til en egentlig konklusion.
Der løses op for gåden
Gennembruddet for glendonitforskningen
kom, da man i 1981 fandt krystaller af mineralet ikait i en DSDP (Deep Sea Drilling
Projekt) borekerne hentet op fra 1950 meters dybde i Bransfield Strædet ved Antarktis. Ikaitkrystallerne lignede glendonitpseudomorfer, og de lå i bestemte zoner
mellem 9 og 40 meter nede i bunden. Det
er det samme fænomen vi ser i moleret,
hvor krystallerne sidder i bestemte zoner.
Ikaitens krystalstruktur havde været
kendt fra laboratorieforsøg længe, men
man regnede ikke med at finde det i naturen og slet ikke så tæt på havoverfladen. I
tidligere laboratoriet forsøg behøvede mi-

Glendonit pseudomorferne ligger i ganske bestemte lag i molerets cementsten. (Foto: forfatteren)

neralet nemlig højt tryk og lave temperaturer for at vokse. Laboratorieforsøg viste, at
ikait er metastabilt og hurtigt omdannes til
kalcit under afgivelse af krystalvand, hvis
temperaturen stiger over omkring 5°C.
Omdannelsen starter allerede efter en times
tid og kan, i mindre krystaller, være overstået få timer senere.
Efter dette fund fremstillede den engelske professor og glendonitekspert, D.J.
Shearman i 1983 nogle godt 3 mm lange
ikaitkrystaller. Det foregik i et almindeligt
køleskab, og krystallerne havde en
glendonitagtig form. Ikaits
rekrystalliseringsforløb ved dannelse af
glendonit kunne så iagttages under et elektronmikroskop. Det viste sig, at krystallens
ydre form bevares, mens massetabet, afgivelsen af krystalvandet, sker inden i de
enkelte krystaller. Herved opstår en porøsitet på 35-40 %, hvilket svarer til den porøsitet, man har fundet i flere glendonitpseudomorfer.
Californisk sø-glendonit
Ideen om at ikait er stammineral til
glendonit støttes af et fund i Mono Lake i
Nevada og Californien. I 1880 beskrev
Mr. Clarence King et fantastisk skue af op
til fem meter høje søjler og massiver af
glendonit, som udgør en 500 meter lang
væg, alt sammen bestående af små
pseudomorfer, som er dannet, hvor kystlinien af søen var engang.
Mono Lake er et inddampningsbassin,
som er domineret af opløste salte og høje
pH-værdier. I 1993 blev det påvist, at væksten af søjlerne er en proces, der sker hver
vinter, når vinterens øgede nedbør får
vandstanden i søen til at stige, mens temperaturen i vandet falder. Der, hvor
calciumberigede kilder strømmer op af
søbunden og blandes med det alkaline
søvand, vokser krystaller af mineralet ikait
i store mængder. Disse krystaller
rekrystallisere og danner glendonit, når
temperaturen igen stiger om foråret, hvorved der tilføjes endnu et lag glendonit til
søjlerne.
Den første naturlige ikait
Det første fund af ikait i naturen er fra
Grønland. I 1963 undrede Geologen Hans
Pauli sig over den ejendommelig tekstur,
der var i nogle store hvide skær, som forekommer i Íkkafjorden i nærheden af
Igvitut. De bestod af et mineral, der, efter
et par fejlslagne forsøg, endeligt kom til
København, hvor det blev beskrevet og
slutteligt kaldt ikait (kemisk er det CaCO3
· 6 H2O) efter fundstedet Íkkafjorden. Ikait
vokser i fjorden, fordi kilder beriget på
karbonat-ioner strømmer ud fra fjordbunden, og reagerer med kalcium fra havvandet.
Skærene i Íkkafjorden er et smukt eksempel på, hvad naturen kan udrette. Da
temperaturen i Íkkafjorden kan være op til
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5-7°C om sommeren, må der herske specielle forhold her, der gør, at mineralet alligevel kan være til stede.
Glendonits plads i diagenesen
Glendonit forekommer i tre hovedtyper af
sedimenter, som kan klassificeres på
grundlag af den geologiske tolkning, man
kan udlede af formationerne:
1) Glacialt afledte miljøer, hvor en glaciation givet et temperaturfald og en trykstigning i sedimenter, der indeholder ler/
silt og har en meget aktiv organisk kemi,
som hæmmer en karbonatcementering.
2) Dybhavsmiljøer. Det er den gruppe, som
følger de laboratorieforhold, man kendte
fra tidligere forskning. Det omfatter for
eksempel den ikait, man fandt i havet ud
for Antarktis.

Nye undersøgelser
Molerets geologi rummer tre hovedfaktorer, askelagene, formationens porøsitet og den bakterielle omsætning i
sedimenternes tidlige diagenese, som bevirker, at ikaitdannelsen er mulig.
Den anaerobiske bakterielle omsætning
af organiske komponenter og reduktion af
fosfat, svovl og nitrat resulterer i, at porevandet bliver beriget med calcium. Dette
sker uden, at der optræder en karbonatcementering i sedimentet, da organiske
forbindelser sætter sig på kalcitkrystallernes overflade og forhindrer deres vækst.
Herved bliver porevæsken overmættet med
kalciumkarbonat, og det giver gunstige
betingelser for ikaitmineralisering imellem
sedimentkornene. Porøsiteten i formationen var over 70 %, hvilket har betydet, at
krystalvæksten ikke er blevet hæmmet af
sedimentet.
Væksten af ikait har skubbet til
sedimenterne omkring krystallerne og bøjet de små askelag i dem. Den høje porøsitet i sedimentet har sandsynligvis givet en
god permeabilitet i formationen, som har
effektiviseret transport og tilførsel af materiale til opbygning af ikait. Her kan de
kraftige askelag have haft en drænende
virkning i formationen og derved have påvirket porevandets strømning.
Således er det et samspil mellem de
kraftige askelags indflydelse og den tidligere nævnte vækstzone i en bestemt dybde
under bunden, der gør, at ikaits krystalvækst hovedsageligt er sket mellem aske-
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Scanning-elektronmikroskopi af pseudomorfernes sekundære kalcit viser et juletræsagtigt mønster.
Det er resultatet af at jern, mangan og mangnesium indtog særlige pladser i krystallen under dennes
vækst. (Foto: Forfatteren)

lag +1 og +19. Efter endt ikaitvækst skete
der en rekrystallisering. Herved blev
ikaitten til kalcit, og resultatet blev en forstenet ikaitkrystal bestående af en kalcitmatrix, en glendonit-pseudomorf.
Glendonits kalcit-matrix
Der er 3 generationer af kalcit i glendonitpseudomorfernes matrix. Den primære
kalcit består af 1 - 1,5 mm store prismatiske korn, som er kendetegnet ved at have
en markant zonering. Det er organisk materiale, som har forurenet gitteret i den tidlige vækst.
Den sekundære kalcit har aflange,
spidse (scalenohedriske) krystaller og tiltider det, vi kalder for bregnebladsvækst,
en betegnelse, der kommer af den smukke
mosaik, der kan ses i krystallen ved brug af
mikrosonde. Mønstret skyldes metalatomernes forskellige størrelse. Jern og
mangan indbygges i én vækstretning i gitteret, mens magnesium indbygges i en anden.
Den tertiære kalcit repræsenterer et
markant skift, da den er af radierende.
Denne sidste kalcit har udfyldt det resterende porevolume.
Palæohydrologiske perspektiver
Der er flere grunde til, at dannelsen af
glendonit er interessant. En sikker bestemmelse af glendonit-pseudomorfernes oprindelse kan gøre det muligt at opstille en
hydrologisk model for, hvorledes vandet
har bevæget sig i det diatomitslam, som er

oprindelsen til moleret. De tre kalcitgenerationer i glendonit-pseudomorfernes
kalcit-matrix, giver desuden en mulighed
for at tolke på molerets tidlige diagenese.
Derfor kan svaret på den 171 år gamle
gåde, være med til at løse op for helt nye
problemstillinger.

Jordnær Teknologi

3) Miljøer, hvor de kemiske parametre er
specielle, så de tillader ikait at være stabil
ved lavere tryk og højere temperatur end
dem, der tidligere er bestemt ved
laboratorieforsøg. Ikaiten fra Íkkafjorden
og glendonitten fra Nevada høre til denne
sidste gruppe, ligesom den danske forekomst af glendonit.
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