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MED l FIGUR 

Siden Norges geografiske opmåling i 1936 tok luftfotogrammetrien 
i bruk ved fremstillingen av topografiske kart, har luftkartleggingen slått 
igjennem på flere felter her hjemme. Det er blandt annet utført kart
leggingsfotografering over l 000 km2 for Røros kobberverk, og 730 km2 
for Løkken verk. Disse billeder er optatt i målestokk l : 15 000, og 
brukes som grunnlag for geologiske undersøkelser, under ledelse av 
henholdsvis professor Thorolf Vogt og dr. C. W. Carstens. 

Widerøe's flyveselskap A/S har i de siste tre år utført kartleggings
fotograferinger over ca. 13 000 km2 i målestokker mellem l : 5 000 og 
l : 40 000. Den vesentlige del av dette arbeide er utført for Norges 
geografiske opmåling. Da dette betydelige billedmateriale ennu ikke er 
kommet til anvendelse innen geologien, mener vi at tiden er inne til å 
diskutere om det ikke bør oprettes et bedre samarbeide mellem geologi 
og fotogrammetri. Norges geografiske opmåling skal innen 19 50 utføre 
nyfotograferinger over 18 000 km2• Disse felter er vesentlig beliggende i 
Troms, på Østlandet og Sørlandet. Man skulde tro at geologene vil kunne 
få stor nytte av det billedmateriale som her efter hvert vil foreligge. 

I utlandet, vesentlig Schweiz og Frankrike, har man i flere år drevet 
geologisk kartlegging ved hjelp av fotogrammetri. De forsøk man der har 
drevet, har ført til en enkel og billig metode, som gir meget nøiaktigere 
geologiske kart på langt kortere tid enn tidligere.1 Den mest anvendte 
metode er følgende: Når et område skal kartlegges fotogrammetrisk, optas 
en serie stereoskopiske billedstriper, ved hjelp av et spesielt kartleggings
kamera. Fotograferingen utføres i samme høgdeplan, og i rette parallelle 
flyvebaner. Eksponeringen skjer med så korte mellemrum, at de efter 
hverandre følgende billeder overdekker hinannen med ca. 60 Ofo av billed
flaten. Derved får man sammenhengende stereofelter over hele det 

1 Interesserte henvises til: 

Dr. ROBERT HELBLING: 
l. Die Anwendung der Photogrammetrie bei geologischen Kartierungen. Mit 

einer Obersichtskarte, 20 Tafeln und 17 Textfiguren. 
2. Zur Tektonik des St. Galler Oberlandes und der Glarneralpen, mit 2 Tafeln 

und l Textfigur. 

Beitrage zur geologischen Karte der Schweiz, herausgegeben von der 
Geologischen Kommission der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. 
Neue Folge, Lieferung 76. - In Komission bei A. Francke AG. 1938, Bern. 
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fotograferte område, således at man i stereoskop kan detaljstudere terrenget, 
som fremtrer i plastisk modell. Når fotograferingen er utført overleveres 
ett sett av kopiene til geologene, som bearbeider billedene i marken, 
og tegner inn sine observasjoner. Det viser sig i praksis at man arbeider 
meget hurtigere og nøiaktigere på billedene enn på de topografiske kart. 
Dertil har man den fordel at kartleggingsfotografiene gjengir terrenget 
mere objektivt enn de topografiske kart. Man kan således på billedene 
tydelig følge lagene og de forskjellige sprekkedannelser, forkastninger, 
vridninger m. m. Spesielt fremtrer dette tydelig i stereoskopet. Ved å 
kontrollere disse iakttakelser i terrenget, kan man med stor nøiaktighet 
legge inn grensen mellem bergartene, jordarter, kulturgrenser o. l. På 
grunnlag av sådanne billeder, vil man f. eks. aldri risikere å trekke. 
forbindelseslinjer som skulde forløpe rett, mere eller mindre buet, slik 
som man vil kunne gJøre det på et almindelig kart, hvor kanskje 
beliggenheten og formen på småvatn i adskillig utstrekning kan være 
krokert inn mere skissemessig. 

Ved hjelp av fotografiene vil man spare sig meget arbeide i terrenget, 
og da særlig i terreng som er sterkt opskåret og vanskelig tilgjengelig. 
I billedene som viser meget bart fjell, vil man kunne se bergartenes 
utbredelse og forløp. Har man f. eks. bergarter som optrer i lysere og 
mørkere lag, som står mere eller mindre steilt, vil man uten videre av 
fotografiene kunne ta ut deres forløp i terrenget. Med holdepunkter i 
direkte geologiske iakttakelser, f. eks. efter visse profillinjer, kan man 
under gunstige forhold, på grunnlag av billedene tegne inn det geologiske 
kartbillede. Der hvor fargene ikke er særlig variert, men bergartenes 
hårdhet er forskjellig, vil man ved et stereoskopisk studium av fotografiene 
kunne inntegne lagenes veksling, som her vil gi sig til kjenne i form 
av rygger eller senkninger i terrenget. Kartleggingsbilleder over nakne 
fjellpartier (se illustrasjonen), vil i det hele kunne fortelle meget om fjell
massenes struktur og historie. 

Når geologene har fullført sitt arbeide i marken, begynner man 
konstruksjonen av kartene i de fotogrammetriske apparater. Man har 
her den fordel at man kan utføre grunnriss så vel som opriss, efter som 
det er hensiktsmessig av hensyn til terrengformasjonene. Men dette 
betinger at man foruten vertikalfotografiene også har optatt skråfotografier 
hvor det er behov for det. l konstruksjonsapparatene kan man konstruere 
de topografiske og geologjske kart parallelt. Derved opnår man en meget 
rasjoneJI arbeidsordning, idet den geologiske situasjon inkonstrueres på 
et transparentkopi av signaturkartet, efter at den topografiske situasjon 
for hvert billedpar er ferdigtegnet. Når billedparene først er satt inn i 
konstruksjonsapparatet og  er det merarbeidet som trenges 
for konstruksjonen av den geologiske situasjon, minimal. Da vi her 
hjemme er i besittelse av kartleggingskameraer av forskjellige typer, samt 
konstruksjonsapparater med øvet betjening, skulde man kunne anta at 
det vilde være hensiktsmessig om planen for geologiske undersøkelser 
efter hvert blev lempet  de nye metoder, efter som billedmaterialet 
over uutforskede felter bringes til veie. Når Norges geografiske opmåling 
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Grunnfjellslandskap i Ryfylkeheiane, fot. Widerøe's fl yve
selskap AlS. Tillatt offentliggjort av Generalstaben den 13. oktober 1938. 

Målestokk l :50 000, optatt fra 4 800 m høgd over havet, 
med Weitwinckelkamera f: lO cm. 

nu er gått over til den fotogrammetriske metode, vil man uten store 
omkostninger kunne disponere billedmaterialet over de områder hvor 
nykonstruksjon og a jour-føring skal utføres. 

Overgangen til den fotogrammetriske metode vil vesentlig bli et 
spørsmål om et organisert samarbeide mellem alle de institusjoner som 
er interessert i billedmaterialet. Vi vil i denne forbindelse nevne at det 
er planer oppe om å sette i gang en økonomisk kartlegging av landet. 
Dessuten er vei- og vassdragsvesen, forstvesen, kraftforsyningen, Myr
selskapet og Ny jord, samt private eiendomsbesittere interessert i billed
optakelse over en rekke forskjellige områder. Det vil derfor være av 
stor betydning å prøve å få i stand et samarbeide, således at fotograferingen 
kan utføres efter en plan som tilgodeser flest mulig av de interesserte. 
Derved vilde billedmaterialet over de forskjellige områder tilveiebringes 
med mindre utgifter for de enkelte institusjoner. 

Vilhelm Skappel. 
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NOTE ON LEA C H ING OF GRAN ITE 
W IT H  S PE C IAL RE FERENCE TO LEAD, RAD IUM AND BAR IUM 

For an age determination from the radioactive disintergration it is 
a prerequisite that neither addition nor subtraction of elements on which 
the measurements are based, has occurred, viz. lead, radium and uraniilm. 
Ernst Føyn 1 has shown that at higher temperature a strong leaching of 
Iead from uraninites occurs. 

The following tests have been made in order to gain an impression 
of the possibilities for the leaching of radium and lead from rock with 
destilled water. 

For the test, 125 g granite from Oddersjå, near Kristiansand S. was 
crushed so it passed through a sieve no. 60, i. e. the sum of the exposed 
grain surface should be about 150 m2 and the majority of the individual 
minerals be free. The rock powder was placed in a funne! with double 
baryte-filter, and overdribbled with destilled water from a copper vessel 
at a bo ut l O drops per minute. This water was in equilibrium with CO� 
of the air, and its pH was 6.5. After 4 liters of water had drained through 
at 20 o C, it was brought back and allowed to dribble through once more. 

After the first extraction the water had a p H  7 . 3, and after the 
second extraction 7. 3 7.4. The filtrate which was quite clear was then 
evaporated in a platinum vessel and the residue dried for an hour at l 05 o C. 
This residue was quite light with very little rust. 

The residue was analysed like common silicate. Lead was deter
mined similarly to the method of Hevesy and Hobbie2, but I used 
thorium B as an indicator and not radium D. The common chemical 
components are noted first. 

Si02 • • • • • . • . . • •  
Al20s ........ . 
Ti02 • • • • • • • • . •  
Fe203 • • • • • . . . • .  
FeO .......... . 
MgO .... . 
CaO ... . 
Na20 ... . 
K20 ........ . . 
P,o • . . . . . . . . . .  
s ...... . 
H20 ......... . 
BaO ......... . 
so, ... . 
co, ... . 

O/o 
71.10 
1 3.24 

0.81 
1.2 1 
3.0 0 
0.58 

1.7 0 
2.27 
5.53 
0.0 3 
0.05 
0.46 
0.113 

Leached 
material 

l oo 
7.35 l 1.2 1 

Not determined 
2.11 

3.2 5 
22.1 0 

6.39 
19.3 2 

Not determined 

Not determined 
0.9 1 

0.18 
Not determined 

 Enrichment 
factor 

o, o 
1 0.3 

9.13 

60 

562 
13 0 0  

2 82 
350 

928 

1 Ernst Føyn: O ber die Verwitterung von Uranmineralien. Norsk geologisk tids
skrift 1938, p. 19 7. 
Hevesy und Hobbie: Zeitschr. Anal. Chemie 88, p. l. 

3 Tested on the same material as u sed for 1eaching: Ba O  0.09. 
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The analysis of the original rock (which however was not made on 
the same sample as that used for leaching), was placed at my disposal 
by Prof. Tom. F. W. Barth, the radium determination of the original rock 
was made by dr. C. S. Piggot 1 and that of the residue by dr. Ernst Føyn. 

Original rock 

g!g 

0.566 o JO-i-12 
2.17 0 o JO-i-S 

Leached 
material 

glg 

1.5 o 1 0+12 
4 o JO-i-5 

Radium 
Le ad 

These analyses differ somewhat, especially as regards the high alkali 
percentage of the leached material, from the val u es found by E. H. Da vi son 2• 
As Davison, however, has given no analysis of his original rock, which 
may have been quarts-dioritic or granodioritic, nothing more can be said 
about the parallelism. 

As shown by the analyses an enrichment of lead in the extract 
has occured, while radium and uranium do not seem to have been 
noticeably extracted. This is reasonable in as much as uraninites are 
not common minerals on alpine veins. This circumstance would seem 
to imply that an age determination carried out on natura! rock material 
(which presumeably has been exposed to weathering agencies) should 
give too low values. At the same time there has evidently been a selective 
extraction of barium from the K-feldspar, suggesting the possibility of 
also extracting radium to a greater extent than has proved to be the 
case with the Oddersjå-granite. This must be due to the fact that the 
radium-bearing minerals (chief! y zirkone ?) are more difficult to extract 
than the others, and therefor also the lead in the radium-bearing minerals 
is probably not washed out to any great extent. 

That there may be a selective outwashing of the various lead-isotopes 
has already been proved by Ellen Gleditsch and Bergljot Qviller3• 

According to these preliminary analyses it seems that a Pb206/U 
determination directly in rocks should give correct results despite a 
possible leaching of lead, but there are many other conditions which may 
be of importance and possibly make the method less valuable. 

I beg to express my thanks to Prof. Ellen Gleditsch, Prof. Tom. 
F. W. Barth and dr. Ernst Føyn for their kind help and advice. 

Oslo, February 25, l 939. 
Ivan Th. Rosenqvist. 

1 C. S. Piggot: Radium in Rocks: V. Am. jour. Sei. 35 A, 193 8, p. 2 29. 
2 E. H. Davison: The leaching of Gran i te and some other Rocks. Mineralogical 

Magasine 19 3 8. p. 22 0. 
3 Phil osophical Mag. Ser. 7, Vol. XIV, p. 233 .  


