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Det er Kongsberg Selvv erk som setter romme n rundt 6re ts m inero lmesse,
og hva passer vel de bed re enn 6 vie et nummer av NAGS-n ytt til Kongs
berg og byens farger ike gruvehistorie . Det er Bergverksmus~ets dag lige
leder , Fred Steiner Nordrum, som her grepet pennen fctt OS bidratt med
en fyldig oversikt over Kongsberg S~lvverk.

Vi har i de siste por numrene forset>kt 6 hoide ass t il ett teme . Dette
letter s6kla rt arbeidet med stoffvalg fro reda ksjonens side , men det bli r
til g jengj eld vanske ligere 6 hoide en skikke lig bredd e ove r stoffet som
mange kans kje ville et>nske t. Vi mottar gjeme lesernes et>nsker om dette,
a ile forslag mottas som kjent med begjcerlighet.

Ellers s6 har det naturlig nok vcert stille n6 i sommerm6nedene med mye
feri e OS liten oktivitet i foreningene. Det hodde v~rt rt>nske lig 6 f6 med
li tt mer informasjon om h¢l:stens oktiviteter rundt om kring , me n her er vi
nok lit t i utak t med foren ingene.

Vi sees p6 Kongsberg ~

Dogfinn M. Pedersen
10. juli 1979
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KONGSBERG S¢LWERK

GEOLOGI OG ERTSFOREKOMSTER

Storparten av ber99runnen innen Kongsberg best6r av grunnfjell (a lder over
600 milJioner 6r) . Blant berga rtene dominerer diorittiske og kva rtsdiorit 
tiske gne iser, omfibol itter/metagabbroer og granitter .

Oet er ontott a t vulkanisme og sedime ntas jon foregikk for amlcg 1650 mil 
lioner lIr siden, rulgt oven periode med nedfoldning og deformasjon, hvor
bergartene ble sterkt metamorfoserte .

De gobbroide bergartene intruderte tro lig for rundt 1200 mill ioner lIr siden,
og grc nit tene for 1200 - 1000 mill ione r 6r siden . Samtidig ble bergartene
p6 ny metamorfoserte , men ikke s6 kroft ig sam l den Ierste peri oden .

Etter en lengre periode med erosion og pe nep lanering begynte avsetningen
av ma rine sedimenter i ka mbro-sil urtiden (600 - 420 m illioner 6r siden ).
I Kongsberg- omr6det (se kort figur) opptrer det underst e t bosol konglomerot
fulg t cv lag fra unde r-kcmbrium {lc} ti l everst i silur (Ringerikscndste in) .
~nge 0 '01 de kemb ro-ordoviciske loge ne er rike p6 fossile r, mens sil ur
logene er s6 sterkt konta ktmetomorfosert ot fossilene oftest er ede lcqte ,

Kontak tmetomorfosen e r fcre rscket cv pe rrnlske intru siver (Iorviki tter og
ekeri tter) scm opptrer i stpr (perm er tidsperioden co . 280 - 225 millioner
6r f~r ver t id) . Litt boselt (Bl ) cg rcmb epcrfyr er cgs6 til stede . Per
mi ske diobosgonger opptre r i grunnfjellet.

I grunnfj ell et cpptrer det fch lb6nd, d. v , s , bend med sulfidimpregnerte
gneis er med rusten overflote. B6ndene ken vcere flere hundre meter brede
og flere kilome te r lange . Opprinnelsen ov sulfi dene er usikker, men de
ken vcere sedimentcert ovsott p6 hovbunn, muligens i sommenheng med
vulkensk oktivitet. Sulfid ene (svove lkis, mcgnetkis, kobberkis, sinkb lende,
c rsenkls, koboltglans) opptrer vonl igvis i 56 sm6 mengder at de ikke hor
ekcocmisk interesse. Enke lte steder finnes de t imid lertid en sterk onrikning
0 '01 sulf idene . Innen Kongsberg hor vi blont onnet Kisgruve n og Verlohrene
Sohn gruve i Scndsvcer, Det te er de e ldste kobbergruve r vi kjen ner i Norge,
siden et brev fro Kong Hans i 1490 forteller at to embedsmenn er ove rla tt
II Kronens kobberverk i Scncsv eer",

Ertsforekomster 0 '01 kombro-silurisk opprinnelse er ikke kjent i omr6det, men
o lunskifrene er unde rsekt p6 grunn cv innholde t av uron (50- 200 g/ t).

Det opptrer et stor t antall ganger og 6rer i grunnfjellet som antes 6 vcere
0 '01 permisk older. De mest kjente er de stplvf~ende kalkspo t6rene . Det
hevdes a t kelkspot6 rene bore inneholder se tv der de krysser fahlb6ndsoner,
cg at fch lb6ndene p6 en e ller annen m6te f~rte til a t sel vet ble utfelt .
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S¢l lvgruvene ligger som perler p6 en snor longs de vi ktigste fohlb6ndsonene .

Enke lte steder er de t hulrom i kalkspat6re ne , og sl ike steeler har de t ge 
digne selve t f6tt onledning til 6 vckse i tr6der OS sje ldnere i krystol ler.
Et svort belegg med s~lvsul fi d (oconti tt) app tre r sporodisk p6 de t gedigne
selv , Det finnes forepvrig et stort onta ll m ineraler i 6rene og
professor Henrich Neumann vee! Minero iogisk-Geologisk Museum i Oslo
tok sin doktorgrod p6 en cnderseke lse ov disse i 1944 .

Forekomstene ov ged igent selv ble ikke offis ie lt kjent frf>r i 1623 , men
kvartsga nge r med seplvholdig bly-sinkerts i omr6det hadde do c it vcert i
drift i ffere perioder. Muntlige overleve ringe r forteller om gruvedrift rcpr
Svortedouen (1350), men den f~rste sikre driftsperioden font sted 1537-46.
Trolig ble gruven i Vestfossen, Culmba ch gruve i lobrofoss og Jutulgruva
i Scndsvcer drevet i de nne perioden. Culmboch gruve ble gjen opptatt i
1621, og etter sel vfwmet i 1623 ble arbeiderene der ov erfly ttet til den
nye qruven , Bly-sinkforekomster i omr6det ble sporcdis k dre vet frcm til
Den f~rste ve rde nskrig.

Flusspot OS sje ldnere tungspot apptrer bede i kolkspot6rer OS kvortsgo nger .
Enke lte steder Fi nnes disse mi nercle ne i sterre mengder i l lnser e ller egn e
ganger. Lassedalen grwe sies 6 VCEre Norges stlf>rste kjen te f1 usspctfore
kornst.

Minerclene:

gedigent selv
gedigent arsen
dyscrcsitt
crgentitt og accntitt
naumannitt
jolpoitt
sinkblende
kobberkis
tetrchedritt - tennantitt
niccolitt (red nlkke lkls)
mcgnet kis
mi nercle r frc stemberg itt-gruppen
blyglo ns
stephcnitt
polybositt
pyrcrgyritt - proustitt
morccsi tt
svcve lkls
laumontitt
stelleri tt eller stilbitt
harmotom
kullblende
kloritt

rcmmelsbergitt - saf floritt
schloantitt - smaltitt
chlorargyritt
f1usspot
kvcrts
anatos
kolkspot
synch isitt
tungspct
erytrin
ep idot
ax init t
prehnitt
tremol itt - a ktinol ittosbest
polygorskit t
sepiolitt
montmorilon itt
opofyllitt
crm en itt
hyolofon
olbitt
dotal itt
notrolitt
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so;VFUNNET

En OOg i begynnelsen av jul i 1623 var gjetergutten Jacob Christoffer Gros
void (13 6r) og gjeterjenta Helge (Helga) Verp oppe i fjellet, og en blank
s~lv6re kom tilsyne. Tre OOger etter kom de tilbake rned fedrene sine,
Christoffer Grosvold og Arne Verp.

Samme hest ble Arne Verp arrestert i Skien mistenkt for 6 ha stj61et s~lv

tingene han prevde 6 selge. Under forh~r 4. oktober r~pet han s~lvfunnet

og finnestedet for 6 fri seg fra mistanke om s~lvtyveri.

I en erkleerlnq hos fogden i Sendsvcer, OOtert 16. oktober 1623, gis det en
utf~rlig beretning om arrestasjonen, forh~ret og selvfonner , Historien om
oksen blir imidlertid ikke nevnt og kan derfor V12re oppstlltt p6 folkemunne.
Etter ovheret dro rettens medlemmer sommen med Grosvold og Verp og
besiktiget s~lvfunnet. Fogden forkynte under trusel om d~traff forbud
for enhver mot 6 g6 opp p6 berget.

Etter at Kong Kristian 4. var orientert om s~lvfunnet, befalte han i et
6pent brev (datert 12. desember 1623) under trusel om straff at aile som
hadde kj~pt selv straks m6tte levere det til Kongens menn, snart meldte
flere bender i Scndsvcer fra om at de kjente til Iignende s~lvforekomster

i omr6det, og at de ville vise dem til Kongens menn s6 snart sneen var
smeltet om v6ren.

Det er mul ig at selvet ved Kongsberg hadde V12rt kjent lenge f~r 1623,
men bendene var klare over de store forpl iktelser og byrder gruvedrift
ferte med seg for dem, og de som r~pet slike funn ble betraktet som for
cedere , I forbindelse med s~lvfunnet kom det ogs6 klart fram at Kongen
ikke bred seg om rikets Berglov (fra 1539), som forkynner f~rste finners
rett.

Det er ikke kjent om finnerne fikk
noen straff eller I~nn, men b6de
gjetergutten Jacob og faren hans
fikk arbeid p6 s~lvverket, og de har
en stor etterslekt i Kongsberg .

Hvor viktig den dansk/norske Kongen
s6 p6 dette s~lvfunnet ken man ane
n6r man vet at i mars 6ret etter
(1624) ble der holdt takksigelseguds
tjenester i aile kirkene i Norge og
Denmark.

Kristian 4.
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KONGSBERG SepLWERK

Gruvedrift ble igangsatt kort etter at Kongens embedsmenn hadde overtatt
stplvforekomsten htpsten 1623. Kong Kristian 4. besekre forekomsten om
varen aret etter, og til cere for ham ble funngruven kalt Kongelig fVcJje
stets gruve (senere kalt Kongens gruve). Kongens gruve har vcert Stplv
verkets betydligste gruve. Den er drevet ned 1070m og har bidratt med
nesten halvparten av stplvproduksjonen. Kongen grunnla samtidig berg
staden Kongsberg.

Det kom raskt i gang drift pC en rekke andre nyfunnede forekomster i
omredet . Tilsammen har over 300 gruver og skjerp vcert drevet. Drifts
resultatet har vcert meget varierende, med opp- og nedgangstider. Sterst
var Selvverker om kring 1770, da det hadde omlag 4.000 ansa tte og 78
gruver var i drift samtidig. Kongsberg var cia Norges nest folkerikeste by
(etter Bergen) . I 1805 ble verket nedlagt.

I 1816 ble Selvverker gjenopptatt i liten melesrckk, og i 1830 ble det
funnet rike malmpartier som ftprte til en 40 ar lang blomstringstid med
store overskudd til statskassa. Senere sank stplvprisen, og malmen ble
fottigere. Etter en lengre periode med underskudd ble Kongsberg Selvverk
nedlagt i 1957.

Bortsett fra to perioder pC 1600- ta llet hadde Selvverket he le sin drifts tid
vcert en statsbedrift. 1.350 . 000 kg stplv var offisielt utvunne t, men mye
va r mistet i avgangen og mye var stjalet. Det er antatt at mye stja let
selv font ve ien ti l selvsmeder i Telemark og Setesdal.

Fra skjeidehuset Saggrenda.
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Kongsbe rg Selvverk har i sin 334 or lange historie hatt stor nasjonal be
tydning, spes ie lt pO 1600- og 1700-ta llet. Kongsberg va r et av de f~rste

industrisamfunn i Norge og hadde stor innflytel se pO ~konom i, pO norsk
bergverksindustr i, po den bergtekn iske utvi kling, pO skole- og bergutdannelse ,
po helsevesen og po arkitektur . Det kan nevnes at Kongsberg ha dde ordnet
folkeskole fra 1627, en heyere skole fra 1720, lnnfe rre yrkesoppllEring fra
1629, hadde bergseminar med vitenska pe lig utdann else fra 1757 og berg
skole fra 1866. Til a bes~rge legetj enesten hadde Selvverker bcrteskjcerere
{ba rbe re re} fra 1625 til 1659 og berg leger fra 1659 til 1924 . Selvverker
betalte I~nn til syke og skadede a rbei dere, og helt fra dets e ldste tid var
det en fast ordning for fettigunderst~ttelse. Po 1700-tall et ble det lnnfert
et ordnet pensjonssystem for a ile a rbeidere og funksjoncerer og deres enker .
En for sin tid rimelig arbeidstid med I~rdagsfri ble lnnfer t , Byen er kjent
for sin fine trehusbebyggelse og sin fine kirke , som er fra 1761.

OM GRUVEDRIFTEN

I Kongsberg Selvverks eldste tid foregikk bergbrytningen med hammer og
be rgsjern {"Schlegel und Eisen"}. Fyrsetting ble trol ig ogsa tatt i bruk
ganske kort tid etter at verket kom igang, mens handboring og kruttspreng
ning kom i bruk i 1680-arene. Fyrsetting (rned framdrift 1 - 6 m pro
maned} ble vesentlig brukt ved omlag horisontale innslag {stolle r, orter og
tve rrslag}, kruttsprengning ved omlag vertikale drifter {synker og sjakter}.
Disse be rgspengningsmetodene ble benyttet hel t fram til slutten av 1800
tallet. Dynamitt kom i bruk i 1870-arene, omlag samtidig med stalboret.
I 1907 kom trykkluftboring med bergboremaskin igang. Bor med hardme
tallkroner ble innfert so seint som etter Den annen verdenskrig . Det er
beregnet utdrevet ca. 200 .000 meter med stoller, orter, tverrslag, synker
og sjakter ved Kongsberg Selvverk,

Gruveboring med karbidlamper, ca. 1943.
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Vanntilsiget i gruvene var et problem, og alt i 1640-lIrene begynte man
1I bygge vannhjul for 1I pumpe vann ut av gruvene (sllkal t vannkunst) .
Kraften ble overfert fra vannhjul til gruve ved hje lp av et stangfelt, og
van net ble heiset opp i et system med uthulte trestokker (pumpestokker) .
Den fq>rste vannsq>ylemaskinen ble tatt i bruk i 1869. Prinsippet for den ne
var omlag det samme som for en dampmaskin , men vanntrykk ble benyttet
i stedet for damptrykk. Elektriske pumper ble ta tt i bruk i 1912.

Heising av maim foregikk til 1I beg ynne med med hllndhaspe l, men me n
neskekraft var ba re i stand til 1I heise opp ma im fra 20-30 meters dyp,
og hestegjq>pler ble tid Iig lnnfert , Vi kan fortsott se spor etter sl ike heste
va ndringer ved mange gruve r . Heste r kunne brukes ved heising ned til
100-150 meters dyp. Fra 1730-lIrene b le vannhjulene ogsll ta tt i bruk ti l
he ising . Det ble bygget vannhjul utstyrt moo dobbelt sett med motsatt
rettede skovle r (kjer rat) , slik a t man ved 1I styre vannet inn plI det ene
el ler de t andre av skove lsettene kunne heise tq>nnene opp el le r ned . Hei
sing kunne dermed foregll ned til minst 2-300 meters dyp. Fa hrkunsten
til persontransport ned i Kongens gruve kom i drift i 1878 . Fq>r de t og i
andre gruver mlltte gruvearbeiderene klatre i stiger. Flere timer av or
be idstida kunne gll med til 1I klatre i stige r hver dag . Elekt riske heise r
ble tatt i bruk rundt 1912 . For transport i sto ller var man lenge avhengig
av menneske- og ette rhvert hestekra ft. Det fq>rste bensindrevne gruvetog
kom i bruk i 19 12.

Va nnhju l til bru k for van nlensing, he ising og pukking av ma im va r av
sterste viktighet for gruvene i ove r to hundre lIr. I en nylig avslutte t re-

Fra Kongens Gruve,co. 1940 .
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gistrering ble det funnet 93 fundamenter etter hjulstuer i Kongsberg- omr6det.
Hjulstuene trengte vann, men dette vor der lite av i gruve6sene. Fro
midten 0 '01 1600-to llet satte man igang en, e tter dot idens m6lestokk, g i
gonti sk vannregulering 0 '01 6sene ved gruvene. Det ble bygget en lang
rekke kunstige dammer og vannrenner fram til hjulstuene. V ed Selvverkets
nedl egge lse i 1805 var 40-50 reg uleringsdcmmer og co . 25 km med vonn
renner j bruk . N\Jnge av vannrennene er fortsott i bruk pro 1979 , men n6
som drikkevonnskilde for Kongsbergs befolkning.

Tyrifakl e r var gruvearbe ide rnes viktigste Iyskilde helt from til 1841, do
a lj e lamper ble tot t i bruk . I 1911 ble karbidlamper lnnfert, ag dette f¢rte
til en sterk forbedring av be lysningen i gruvene. Botte ridrevne hodelykter
ble f¢rst to tt i bruk kort tid f¢r Selvv erke ts nedlegge lse i 1950- 6rene .

BRUK AV OPPNAVN

Det ska l ha vcert et mege t fint ag hum¢rfyl t m ilj¢ blant a rbe ldeme ved
Selvv erket. Aile arbe iderne fikk oppnavn som karakteriserte dem el le r
som skyldtes en spesiell hendelse de hadde vcert innblandet i. Enkelte av
navnene egner seg ikke for trykk, men vi kan nevne "sporegrisen",
"Terje Vigen", "okev itten", lI avskjceringe nll, "qrlseskyttem" , "nesebltem",
II magakj¢re t" og "G lcde Enke". "Akevitten"fikk sitt navn fordi han en
gong hodde stj61et en dunk med okevitt , mens "griseskyttern" engo ng skulle
skyte el skjcere , men vor s6 uhe ldig 6 treffe grisen isteden. No vnene
g ikk ofte i crv fro far til senn , og man her nedtegne t over 300 sl ike opp
novn .

DEN KONGELIGE MYNT

Det ble preget mynter i Norge forholdsvis kontinuerlig fro omlcg or 1000
til 1575 . Selvdrlften ved Kongsberg f¢rte til at myntproduksjonen ble tott
opp igien i Christian ia i 1628 og drevet from til 1695 .

Mynten p6 Kongsberg ble etcblert i 1686, og var en del av Kongsberg
Se lvverk from til 1825 . Mynten hadde delvis personell- ag kontralfelles
skap med Selvverker helt til 1957. Den Kongelige Mynts merke, korslogt
h ommer og berqs[em, som er gjengitt p6 aile pregete mynter siden 1686,
er en "crv'' fro Kongsberg Selvverk.

Den Konge lig e Mynt har preget de fleste norske mynter fro 1686, og her
ogsa en ganske be tyde lig me dolj eproduksjon. Mynten er Be rgverksmus&ets
ncermeste nabo.
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BERGVERKSMUSEET

I arene 1912-14 satte hyttemester C .c. Riiber og selvverksdlrekter Chr.
A. MUnster i gang en innsamling av historisk materiale, gjenstander og
selvstoffer i anledning de foresreende jubileer (Grunnloven 100 ar i 1914
og Kongsberg Selvverk 300 ar i 1923). Samlingen ble plassert i smelte
hyttens annen etasje, i det rom sorn na inneholder mineralsaml inge n.

I 1937 foreslo stiger og senere museumsbestyrer Bjarne Sanness at det
skulle opprettes et selvverksmoseum . En betydelig innsaml ings- og inn
redningsak tivitet font sted fram til 4. august 1945, do museet offisielt
ble apnet. Myntavdelingen ble apnet i 1948. I museet var det utstilt
en uvanlig rikholdig saml ing med tekniske gjenstander, se lvm tnerc lsc rn
lingen va r verdenskjent , og en oppbygget miniatyrgruve i smeltehyttens
rekkcncl er ble mege t populcer, Hjulstuen ble innredet til restaurant,
Christia n Kvart Vertshus. I 195 1 ble foreningen Selvverksmuseers Venner
stiftet, og i dag har foreningen over 400 medlemmer.

Etter nedleggelsen av Kongsberg Selvverk i 1957 overtok museet gruvean
leggene under dagen (i Kongens gruve), og de ncerrneste bygningene uten
for inngangen til Kristian den sjuendes stoll i Saggrenda. Gruvetoget
frak ter na hver sommer over 30.000 turister inn til omvisning i Kongens
gruve, 2.300 meter inn i fjellet. Museet overtok ogsa et omrede med
gruvebygninger ved Haus Sachsen gruve , oppe pC Gruveesen, I 1965 ble
museet landsmuseum for norsk bergverksdrift, og skiftet navn til Berg
verksmuseet. I de senere ar har museets avdelinger tilsammen hatt over
50.000 besekende hver sommer.

Nybrua er helt til hlPyre. De tre bygningene ved elva like nedenfor brua
er "Den Konglige Mynt". Resten av bygningene langs elva ned mot park
omradet er de gamle slPlvverksbygningene, na "Bergverksmoseet",
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Etter hvert er de t ogs6 oppf~rt en resepsjon me llom hovedbygningene og
e t sakkerhus og e t kartverksrom i sme ltehyttas loftsetas je . Muse ets ove r
20 m61 store omr6de er porkmess ig behandlet, og museet hor fMt en am
fiscene og et dansegu lv i parken. Videre er de t f¢lft opp en be rgmanns
stue og et pukkverk p6 museets p:ukomrode . Innredningen ov et start
introduksjonsrom vedre rende norsk bergverksdrift gllr mot slutten, me ns
utbygginge n av det goml e sme lteovnsrommet som skel bel yse prosesser for
anrikning av ma im og smel ting 56 vidt er kommet i gang. Muse et har
begynt a bygge opp et sentrala rkiv for norsk bergverkshistorisk moteria le.

KONGSBERG JERNVERK

Kongsberg Sel vver k forbrukte mye jernmaterialer og st¢pegods ved driften,
og tonken om 6 bY9ge et eget jemverk kern tidlig from. Et jemverk med
mosavn 5t O Ferdig i 1689. Aret etter ble ve rke t overdratt ti l en kjtppmann
fro Kongsberg, me n han fikk problem er og ve rket ble nedlagt etter kort
tid . I beg ynne lsen av 1730-orene ble det gamle jem verket sott i stand
igjen, og drift ble igangsatt pC Flere jemgruve r i ncerheten for 6 skaffe
maim . De nne mal men viste seg 6 VCEre tungtsmeltelig, so det ble n~

vendig 6 skaffe tilleggsma lm fro S~rlandet , s",rl ig fro Arenda!. Dette ble
for dyrt, og verket ble igjen nedlagt etter f6 6r. Et nytt jernverk sto
ferdig i 1809. Dette ble salgt ti l verkseier Peder Cappele n l 1824 og
ned lagt onnkring 1850.

BERGSEMINARET

Do s~lv ble funnet i Kongsberg i 1623, vcr det f6 i Norge sam hadde
kunnskaper om gruvedrift . Kongsberg Selvverk ble derfor i mange or
ledet av tyske bergmenn, og se lv blant gruvearbeiderne var det lange en
tysk dominans. Den ftprste nceskfedte leder av Selvverket, Mic hae l A.
He ltzen, ble ansatt i 1756 , og ben fikk allerede aret e tter eeren av a sta
som forfatter av de n "relat ion" scm fq>rte til Den Konge lige approbasjon
av 19 .09.1 757 om opprettelsen av 8ergsemi nare t pO Kongsberg . 8erg
seminaret var ve rdens eldste bergtekniske hq>yskole.

Fcpr opprette lsen hadde det cit i Flere ti-ar bli tt proktisert en slags leer
linge - og reisest ipendieordning for opplCEring til lede nde stillinger ved
Se lvverket , Fro 1715 ble to unge menn av gangen plukket ut t il 6 f~ l ge

Imrlinge undervisning i 3-5 arige kurs. LCEriingene fikk en understettel se
pO 52 riksdoler i 6ret. En del fikk reisestipendier til utlandet et te r endt
oppl",ring . Opp til 1757 er co . 20 I",rlinger kjent ved navn .

Antell kandidoter ved Bergseminoret var i .g je nnomsnitt ikke s(Erlig sterre
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enn vee! lcerlingekursene, men det var f1ere som fulgte seminarets enkelte
forelesningsserier, og som derved dyktiggjorde seg til lavere lederstillinger.
De fleste kandidater fra Bergseminaret oppnedde siden hepye still inger og
annerkjennelse for sin dyktighet. fv40nge satte spor etter seg ogso i til
grensende tekniske faggrener i Norge, siden de var sin samtids eneste
utdannede sivilingenieprer. Ved Bergseminaret var det lcererstill inger opp
til professors grad. I 1786 ble den kjente Bergseminarbygningen oppfert ,
Bygningen brukes i dog av Telemark Infanteriregiment nr . 3.

Bergseminaret hadde lenge kummerlige laboratorieforhold og savnet et
"Naturalkabinet" (mineralsaml ing). I 1769 ble det bevilget 200 riksdaler
t il innredning av et kabinett og 1000 riksdoler fordelt over ette or til
lnnkjep av "Stuffer, Bergarter og allehaande Mineraler". 11777 var
mineralsamlingen fortsatt liten og mangelfull og lcereren, bergmedicus
Peter Thorstensen, flyttet sin egen samling pO 3000 nummer til foreles
ningssalen for 0 bruke den i undervisningen. Like etter ble lokalet
brannherjet, og hele den verdifulle samlingen gikk tapt sammen med
beker og fysikkinstrumenter.

Hesten 1811 ble det bestemt at et universitet skulle opprettes i Norge,
og det skulle ligge pO Kongsberg, siden det der alt var lokaler og en
hepyere lcereanstalt. Vinteren 1812 ble den siste beslutningen omgjort
og Christiania (Oslo) voigt istedet. I 1814 ble Bergseminarets samlinger
(iberegne t mineralsamlingen) overfert til det nye universitetet.

Bergseminaret



BERGSKOLEN

Yrkesopplczring Oczrl ingeordninger) for bergfolk tok til olt fra 1629. I
Forbindelse med Bergseminaret fikk man et undervis ningsti lbud for heyere
berg tekni sk utdonnel se. Det ble ogs6 gitt enke lte kurser for grwearb eids
ledere (stigere), men et skikke lig skolemessig til bud til denne viktige
orbeidsgruppe hodde mon forlsa tt ikke. Behovet f~ ltes stod ig sterkere ut
over lSOD-tal let. Stig erne m6tte ofte velg es bla nt c rbelderne , og de ut
volgte hodde (spesie lt i leoretiske fog) ikke le tt for 6 dyktigg j~re seg i
de n oye jobben .

Ved stor ti ngsvedtok av 17. april 1866 ble Kongsbe rg e lernentcere bergskole
opprette t. Skolen hcldt jevnlig 2-6rige kurser fra 1867-1 92 1. En ov de
v iktigste fagen e var "Sten- og Fjeldlcere" (geologi) . Til 6 begynne med
va r elevene hovedsaklig fro Kongsberg Selv verk, men etter 6rhundreskiftet
ble det et flertoll fro berg verk rundt om i landet.

Bergskolen p6 Kongsberg ble gjenopptoll i 1936 og forlsat te til Selvverkets
nedl egge lse i 1957. Skolen ble do flytt et ti l Trondheim. Forlsatt treffer
vi stige re og i ngen i~rer i gruver og anleg9 rundt om i lande t som her flltt
sin berg utdannelse p6 Kongsberg .

15
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BOKANMELDELSE

Moen, Krisl ion, 1967: Kangsberg Selvverk 1623-1957 . Ulg ill p6 Uni-
versite tsforlaget ov Selvverksmoseers Venner. Innbundet, 512 sider , 3 .
appleg 1978, selges i Bergverksmusee t, Kongsbergo Pris kr 110, -.

All erede innholdsfortegnelsen , som er p6 6 sider, antyder at dette er et
omfa tt e nde ve rk som spenner over et langt og vikti g ovsnitt i v6r berg 
ve rkshistorie . Den rikho ldig e kil deongivelsen og bibli ogrofie n vitner ogs6
om den overve lde nde stoffme ngden som donner grunnloget for dette ve rket.

Kongsberg Se lvverks histori e er en bok for menigrnann . De t e r lag t ve kt
pi! en enkel og klar fremstil li ng og sito ter fro gornle skrifter som Finnes i
boke er gjengitt i moderne spr6kform. Berg tekniske fagu ttrykk er behtprl ig
fork lart OS er med p6 6 gi en foscinerende innftpring i gruvearbeidernes
doglige llv og clet gruvesamfunnet de levde i. Det her naturl igv is ikke
vcert mulig 6 96 ncermere inn p6 de enkel te gruvers historie eller aile ko
rokteristiske personligheter, til det er der oltfor mange , men bo ken er
rikt krydre t med detal jer om de enkelte gruver og deres betydn ing somt
en rekke personligheter og episoder .

Boken innleder med et kapi tel om bergverksdrift i Norge f~r 1623, 6ret
for "Selvfunnet" i Sendsvcer, som vor innledn ingen ti l S¢lvverkets grun n
legg els e. S6 f¢lger nesten 500 sider med ve r mest markerte og vikti gste
gruvehistor ie , rike lig krydre t med onekdoter og forte ll inger fro gruvelive t
og gruvesomfunne t p6 Kongsberg gj ennom nesten 335 6r frem til nedleg
ge lsen i 1957. Dette er vi rke lig fasc inerende lesning, og boken onbefales
p6 de t vormeste for de som st ikker innom Bergverksrnuseet i Kongsberg
hvor den er til solgs.

Den sist e del en ov boken er et tillegg som kom i forb indels e med 3 . OPP
log, 1978. Det er en meg et inte ressant be rgteknisk-geol ogisk ove rsikt ov
M. Mortenson, professor i oppredning ved NTH. Den gir en kom primert
oversikt over utv iklingen innen gruvedriften, moo fyrsetting og sva rtkrutt,
vonnkraft og domonlegg , metallurg i og geologi som noen a v hovedingre
d lensene ,

I lillegg Iii boken ken man for fe m kroner ogs6 f6 ki~pl " Kop i of C . l.
Boecks Kart fro 1794 11 ove r "Kongsberg Selvverks G rube fe lt , Domme og
Va ndled ninger mellem Kobberbergse lv og Jondolselv".

Dagfinn M. Pedersen
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NORSKE VUL KANER

Geolog isk sett er meste parten av N orge et meg et ge mme lt land. Om
trent holvporten av fastlandet bestcir av prekambriske bergorte r, mens co .
30% best6r a v bergarter fra per lodene kannbrium til devon (rebel! 1) .
Yngre bergorter forekommer i Oslo- fe ltet hvor det fro overgangen karbon
perm var en intens magmat isk virksomhet som resul terte i dannels e av
kjente bergorter som lorvikitt , nordmarkitt og rombeporfyr. De yngste
bergartene pel land i Norge fins pel And~ya , hvar det er et li te felt med
sedimenter fro jura og kr itt. Den nonke kontinentalsokke l og Barents
havet best6r hovedsakelig av mesozoiske og tertlcere sedimenter med e t
topplos av ukonsoliderte (I¢Se) sed ime nter fro kvortczr-perioden. Innenfor
de f1este cv disse geolog iske hovedgrupperinger forekommer det tildel s
mye ov ulike typer vulkanske bergarter. I de e ldste lagre kkene er disse
vulkanittene som rege l omvondlet ov yngre metc rnorfcse-prosesser .

Etter a t platetektan ikken slo igjennam pel slutten av 60-to lle t ag i 1970
6ra fullst endig hor dominert geologisk tonkegang , hor stvdier ov vu lkanske
bergo rter bli tt oktuolisert , forcfi dyphove ne omtren t utelukkende bestlJr ov
den vu lkanske bergort basalt. Dessuten viser det seg at ulike typer av
basalt er knyttet til spesielle typer av geatektonisk mili~ . Ved platetek
toniske rekonstruksjoner av eldre fjellkjedeomr6der er plutselig studiet av
vulkonske bergarter og cia sCErlig deres kjemi, blitt av vesentlig betydning.
Fordi mesteparten av v6re vulkanske bergorter er omvondlet (me tomorfo
sert}, har studier av selve omvcndllnqsprosessene ogs6 star betydning .

Tabell 1. Geolagisk tidsskal a

Kvortcer fra 2-3 mill . 6r
Cenozoikum

Terticer 65

Kritt 140 "
J ura " 195 " Mesozoikum
Trias 230 "

Perm 280
Karbon .. 345 ..
Devon .. 395
Sil ur .. 435 .. Paleozoikum

Ordovic ium .. 500
Kornbrium 570 ..
Yngre prekambrium .. 2600 Proterozoikum

Eldre prekombrium .. 4700 Arkeikum
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Studier av uomvandlete vulkanske bergarter hor - med unntak ov en del
arbeider fra Osl o-fe ltet - nc turlig nck iogen trodisjon her i landet . I og
med a t Nordisk Vul ka nologisk Insti tutt i Reykj av ik korn i ordlncer drift i
1974, her nc rske gea loger mulighete r far ved stipendieopphold 6 pe rfek 
sjonere seg innen vulkono log iske dis ipl iner . De nordiske geoekskursjoner
ti l Islond ha r siden de startet lidl ig i 60-6rene , ogs6 bidratt til 6 eke
nonke geologers kjennskop til vulko nisme og unge vulkanske berga rter.

Oppstarting av prosjekt

Ette r 6 ha stude rt norske gr¢lnnsteiner (omva ndlete basalter) ncen 6r ble
jeg i 1974 tlldel t ell ov de fire f¢"le sl ipendier ved Nordisk Vulka nolo
gi,k Insti tutt. Under de tte oppholdel 10k jeg fat t p6 studie r ov den
st¢"le vulkonen p6 Islond, <t>raofa j¢kull , og i soma rbe id me d de tre ondre
stipendiatene stortet jeg en petrologisk undersekelse av bergarter fra
Bcovereyc , Videre picnic jeg 6 starte unders ekel se av de forholdsvis
unge vulkans ke berga rter p6 de nordlige deler av Spitsbergen. Do jeg
kern tilbake til Norge i 1975 , startet jeg i sama meid med professor Chr.
Oftedoh l ved NTH el NAVF- ,t¢tt et prosjekt: "Vulkonske be rpcrters pe
trolog i og geokj emi ll

• Prosjekt et er tenkt fu ll ~rt ved utgangen a v 1978.

Arti kke lforfatterens del av de tte prosjektet om fat ter studier av norske
gr'fHlnste ine r, den islands ke vulkanen 4>ra!:faj,kull , Bouveteyc s geolog i og
petrologi, vulkanitte r p6 Spitsbergen og prekambriske vulka nitte r p6 Se tes
dalsheiene (det siste j samarbeid med professor F. M. Vokes) . Dessuten
starte t professor Oftedahl OS jeg i fellesskap en studi e av tidlig-tertic:ere
askelag i Ncrds jeen , Det vesentligste bidrcg her er utf¢ rt av siv . ing.
Nils Reestcd i hans hovedoppgave ved NTH. Professor Oftedoh I, del av
prosjektet omfotter geologiske og petrologiske studier av lavplat6et i Vest
fold . For iPYrig her Oftedahl tidligere arbeidet med gr¢nnsteinsvulkanisme
i Trcndhelms-feltet og og,6 Htt med Jon Moyen.

Norske vulkoner

Do del i seplember 1970 ble rapporterl vulkonutbrudd i Beerenberg p6 Jon
~yen, ble v i minnet om at ogs6 Norge er et land med aktive vulkaner
pi! sitt territor ium . At ogs6 Bouvet¢ya l S¢r-Atlantere n m6 karckteriseres
som en a ktiv vulkan, fikk det norske fol k red e p6 l et fje rnsynsprogram i
desember 19n, do vi fikk se opptak fre den siste norske Anta ktisekspedi
sjcnen , Men de fmrreste er vel klar ove r at vi her nok en vulkon. Den
finnes p6 det nordlige Spitsbergen, ved Bockfjorden , og heter Sverre fjellet
eller Sverrevul kanen .

I det f¢lgende skal jeg s6 g i en litt mer deta l jert beskrivel se av v6re tre
"e ktive " vulkoner.
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Jan 1IIayen ligser ved en bruddlinje hvor den midtatla ntisk e rygg nord for
Islend er fcrsklevet el betydelig stykke mel ¢Sl (fig. 1). Studler ev Jen
Woyen inng6r ikke i v6rt NAVF- prosjek t, men Fle re a ndre geologer har
forete tt til dels inng6ende studier der . Den norske geolOgeo, professor
Harald Carstens, foret ok oll erede tidlig i 1960-orene undersekebe r av vul
kanske bergarter ftc Ser- Jcn . Seinere ha r enge lske geo loger undersekt
Nord -Jan med Beerenberg som med sine 2.227 m.o .h . er EuropJS nest
heyeste vulken (e tte r Etnc) . Vulkenutbruddet i 1970 f~rte til e l underse
ke ise r Q V de vulkonske bergartene p6 Ja n !Veyen fikk fornye t a ktuoli te t.
Spesiell vii jeg nevne et den isle ndske geelOgen PO ll Imslend her feretelt
en meget omfa tt e nde ge olog isk, petrol og isk og m ineralogisk unders¢kelse
a v Ser- dc n , Sam de fleste a ndre steder med et rent vulkonsk milj¢,
finnes det p6 Jan Nlayen en blanding av lavostr¢mmer og pyroklastiske
avse tninge r (opphopninger av vulkanske bomber og oske) . Iv\c:Ignetomet
riske undersekelser vise r at disse lavoene her steprknet i [ordcs neveerende
mognetiseringsfelt - med magnetisk nordpol p6 epyene i det arktiske Ca
nodo. Dermed kon v i sl6 fast at aile bergarter over hovniv6 p6 Jan
N\ayen er yngre enn 700. 000 6r . De unders jepiske deler av Jan No yen
vulka nen ken selvscqt VCEre nee eldre ,

Del finnes Here typer vulkenitte r pO Jon Meyen. Alke li-boselt e r de n
vonligste typen, dessuten finnes onkarom itter (en bosc ltvoriont med mye
ekst ro pyroksen og olivin og somtidig ov o lka lin karokter) og den interme
dicere lovabergorten troc hytt . I en de l ov basoltene finner vi typisk store
krystall e r oven grepnn, klar kromholdig pyroksen - diopsid. Analyser av
det te m ineral viser a t mogmaet kommer fro forholdsvis stort dyp (dypere
enn 50 km).

Jerdskjel v fere kemmer gcnske hyppig pO Jen Meyen. S61edes ver del el
sl~rre jerdskjelv i ferbindelse med vulken utbruddel i 1970. De Aeste jerd
skjelvene skyldes vesentlig sidelengs bevegelse longs Jan lv\c:I yen brudd
sonen. Vulkanutbruddet i 1970 som skjedde p6 nordest-slden av selve
Beerenberg og ferte til donnelse oven del nytt land lang s kysten, er det
eneste vi med sikkerhet kjenner til. Beretninger tyder imidlertid p6 at
de t ken he vcart utb rudd 56 sent som tidlig p6 1BOO- toil et . En de l timer
fepr et vulkanutbrudd begynner, blusser som regel den seismiske akt ivitet
opp e ttersom magmaet trenge r seg oppover , Det er n6 plasser t se ismo
metere p6 Ja n Mayen sli k at jordskjelvakt iviteten ken registreres. P6 den
m6t en skulle det VCEre mulig 6 eva kuere stasjonsbetjen ingen i tide ved
eventue lle fremtidige vulkanu tbrudd.

Spitsbergen. Vulkans k virksomhet hor forekommet i Sva lba rd-omr6det,
trolig pe riodevi s, m inst gjennom de siste 150 mil l. er, Steprst utbredelse
har de mesozoiske doler ittiske Icv bosalt isk eller gobbroid sommensetning)
gongbergorter som forekommer rundt Storfjord en og Hinlopenstredet , i Is
fje rden - Bellsund-emr6det 09 09.... pO Keng Ke rls Lend lengst ¢Sl i ~y

gruppc (fig . 2). Lenger nerd pO Spitsbergen, i emrodet rundt Wccden
fjorden, opptrer det yngre lova-bergarter . Disse opptrer p6 to ulike m6ter:
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1. Sam f10 ttl iggende lovcstrernmer cv basalt p6 ta ppen cv de h~yeste

fjell i omrlldet. Utbrede lsen er skissert i figur 3. Forekomstm6te n
tyder p6 at disse restene en gang var de ler av et forholdsvis stort,
sammenhengende lavadekke . Vi koller disse bergartene plat6bosal ter .
Dateringer foretatt ov russiske geologer og antakelser basert p6 rela
sjoner til tidsbestemte geologiske formasjoner i omrodet viser a t disse
levee- er av tertleer a lder. Dateringskvoli teten er dessverre ikke s6
god at vi ken angi en mer eksakt a lder .

2. Av vulkaner sam besMr av bergarten bosanitt (en nefel inholdig 00501
fisk lavabergart sam tidligere ble beskrevet som trachydoleri tt) .
Denne basanitten inneholder tildels betyd elige mengder ov mantel 
bergarten spinell -Iherzolitt sam forekommer som grfjone knolle r i den
ellers svarte lave en . Forellf>pig kjenner vi tre slike vulkoner: Sverre
fjellet, Halvdanpiggen og Sigurdfjell et (se figur 3). Sverrefjellet er
mest kje nt og best undersekt . Her er lovoe n tlldels meget por't>S .
Forskjell ige undersekelser som norske og russiske geologer her foretatt ,
v ise r a t Sverrefjellet er en svcert ung vulkcn, 4 .000-6 .500 6r er bl itt
ontyde t. I neerheten finnes f1 ere "vc rme" (ca. 250C) kilder som viser
a t undergrunne n her stadig er unormolt vorm. Oette viser a t omr6det
enn6 m6 betegnes som aktivt .

"

Fig. 1.
Karte t viser beliggenheten av Jan
Maye n i forhold til den midtat
la nliske rygg og Jan Maye n- brudd
sonen ,

De mest detal jerte fe ltonders eke lser
og beskrive lser ov disse bergartene
ble fore ta lt s6 tid lig sam ca . 1910
c v Adolf Hoel og O laf Holtedahl.
Se inere hor f1 ere andre ge ologer bl 
dratt med ytterligere opplysninge r.
Med den kjennskop vi her til om
redet, er det likevel uk!art hvorvidt
Halvdanpiggen og Sigurdfjellel ogs6
e r Iike unge c1annelser som Sverre 
fje llet . ,\I\agnetometriske underse
ke iser c v Halvdanpigge n - utf~rt av
geofysiker E. Halvorsen - tyder p6
at denne ken vcere tildels be tydelig
e ldre enn Sverrefje llet . Aile disse
tre bosanitt- vulkonene ligger i ncer
he ten oven forkastningslinje og kon
vc:ere dannet fordi denne svokhets
sonen her g iort det mulig for mog
moet 6 stremme oppover .
Mineralene i knoll ene - o livin -
to slags pyrokse n og spinel! - vi se r
at dette mogmae t er dannet p6
start dyp, kanskje 35-70 km .
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Fig. 2.
De skrcverte feltene viser i
hv ilke omr6der de mesozoiske
doler it tene opptrer . Kryssene
rnarkerer omr6det med yngre
pla t6basa lte r.

Oet er vanskelig 6 sette den meso
zoiske akt ivite ten inn i et sikkert
geotektonisk bilde. De er det en
kle re 6 se de tertieere og helt unge
vulkonene i en st~rre scmmenheng •
I begynnelsen av terticertiden 16
Spilsbergen hell inntil den nardlige
delen av G r¢nland. Like nord for
Woodfjordomr6de t finnes det et for
holdsvis grunt omr6de - Yerma k
plat6et - som va r et knutepunkt
mellom tre te ktoniske hovedel e
me nter: a ) en spredningsrygg i
Polhevet - Nansenryggen ; b) en
lang bruddsane (Spitsbergen- brudd
sonen ) s¢r¢stover til den nordligste
del av den midtatlant iske rygg , og
c) en bruddsone nordvest for Gr ¢n
iand Iii sprednlngsryggen i Baffin 
bukta . Del er et velk jenl Ire kk ved
plctetektoni kken 01 vulkensk cktlvl-
tet er lokeliserl Iii slike Irippelpun kler.

Jc , se lve trippe lpunktet og vu lkonis
me n kan tiI og med ha somme 6rsak,
e n s6ka lt ma ntel-pl ume eller -diapir.
Pla t6basal ten e ble sannsynli gvi s dannet
under denne tektoniske konste llasjon.
Se ine re her de tektoniske forhold i
de tte c rnrede r endret seg noe, bl . c •
er Spitsbergen drevet forholdsvis langt
fra No rd-Gr¢nla nd, men spredningen
longs Nansenryggen fortsetter I og de
nordJige deler av Spitsbergen-b rudd
sonen er fremdeles a kti ve . S6ledes
Iigge r Woodf jorden-omr6de t stad ig for
holdsvis neert to dyptg6ende tek toni ske
oktive e lementer I noe som trolig for
kla rer de n vulkanske a ktivi teten som
Sve rrefjel let representerer.

Bouve teyc figger ncer oppt iI et annet
trippe lpunkt hvor den afrikanske ome
rikonske og ontarktiske plate m~tes i
S¢r-Atla nleren (fig. 4), og m6 sees p6
som de t naturlige resulta t ov denne
platekons te llasjon .

~"".t J '" ''

"'''' ''8

~ Plaluu 1)1I1"a ll .

~ Re cenl ba sa nl le -.olcan on
~...

Fig . 3 .

Korte t v ise r de kjente loko/i te
te r ov plat6basalt og basonit t
vulkaner .
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ANTARK TISK PL ATE

(/)ya ble oppdaget allerede i 1739 av
franskmannen Bouvet de Lozier, men
ingen klarte 6 g6 i land der fl/lr med
lemmer av Norvegia-ekspedisjonen
annekterte l/lya for Norge i 1927. De
fl/lrste geologiske beskrivelser fra l/lya
ble imidlertid publisert allerede i 1907
p6 grunnlag av skropeprever tatt opp
i farvannet ved l/lya. Medlemmer av
Norvegia-ekspedisjonen 1927-29 samlet
inn en god del materiale som resulterte
i detaljerte arbeider av Olaf Holtedahl
(1929) og Olaf A. Broch (1946).

Fig. 4.
Bouveteyc I igger meget nlEr
det Sl/lratlantiske trippelpunkt,
og omr6det er derfor interes
sant b6de geologisk og geo
fysisk sett.

70S
Bouvetl/lya ligger p6 et plat6 som hever
seg over den ca. 2.000-3.000m dype
havbunnen. (/)ya som er en vulkan, er
bare 7 x 10km og n6r opp til 780m p6
det hl/lyeste. Krateret (egentl ig en
kaldera) Iigger i den nordvestre delen
av l/lya (se fig. 5). P6 grunn av den
sterke haverosjonen representerer vest-

- l yHt lOppf n
17661

Wfs l wot"ldsl tonda

INyroysol

Fig. 5.
Enkel kartskisse
av Bouveteyc
med Westwind
stranda p6 nord
vestkysten .

)'m
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BOUVETOVA

kysten av l/lya i dog et ganske godt snitt gjennom vulkanen. Bouvetl/lya
er nesten helt (95%) dekt av en permanent isbre som flere steder sender
bretunger helt ned til havkanten. Fast fjell finnes bare langs en usam
menhengede kyststripe, p6 Larsl/lya og i enkelte nunatakker.

I flere tidl igere beskrivelser er det rapportert utstrl/lmning av gasser noen
steder p6 vest- og nordsida av l/lya . Og i 1958 ble det oppdaget en del
nytt land p6 nordvestkysten: Westwindstranda eller Nyreysc , P6 grunnlag
av undersekelser foretatt i 1964 ble det antatt at det hadde veerf et vul-



kanutbrudd mellom 1955 og 1958. Denne konklusjonen her v~rl cmd la
kutert blent geologene, do en god del trekk tyder p6 at det dreier seg om
en utrosning fro den bratte fje llskr6ningen innenfor. Gassutstr¢'mning ene
tyder imidlertid p6 at vulkanen stodig er "l Ilve",

Vu lkanen er bygd opp ov lcvcstrernener og pyroklastiske produkter i veks
ling med enkelte g jennomsettend e ganger. Petrogragisk dominerer en
basalt , som er e n overgangs type mellom a lkolibosa lt og den ikke-olka line
bcsalttypen tho leiitt. For ~vrig finnes det en spesiell lnterrnedlcer bergort
som v i har kelt trochyttisk islanditt og c:omenditt , en va riant cv lava
berga rten rhyalitt . Denne siste forekommer ti l de ls som vulkansk glass,
obsidian.

Serefrl kenske ge ologer her foretatt magnetometriske m6linger som vlser at
aile bergorter over havniv6 er yngre enn 700 . 000 6r.

Til tross for at det er skrevet en god de l publikasjoner om Bouvet¢yas
geolog i a llerede, er ikke ¢ya sCErlig goot unders¢kt. Dette sky ldes SC!:rlig
den avsides beliggenheten og de spes ielt ugunstige landing sforholden e . Do
er de t 6 h6pe at Den norske a ntorktisekspedisjonen 1978/79, organisert og
ledet av N onk Polarinst itutt, og som blant a nne t g6r til Bouvet¢ya, gi r
oss mulighe ter til 6 foreta mer gnmd ige unders¢kelser av denne v6r fjerne
vulkan .
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Tore Prestv ik Henlel fro Forskning. nyll nr , 1/1979.

GULLSME D F.I . EEG
(inneh. Arne H. Eeg )

"Stengruben" , Dronningensgt. 27
Oslo 1

nr.. 41 74 74

FORUTEN VANLIG G ULLSMEDFORR ETNING, ER VAR
SPESIALI TET DIAMAN TER OG ANDRE SLE PN E STENER

VI Fl1JR ER OGSA SJELDNE SLEP NE STENER

ASSORTERT UTVALG I STENKJ EDER. DYRERE MINERALER

VI LAGER RINGER M.M. P LASTESKER FOR MINERA LER

EGEN STENAVDELING
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KORALLER OG KORALLREV F¢R OG NA

Det er e t kjen t faktum a t vi i tropiske ornr6der finn er ma nge forskje llige
koralle r som ofte donner store rev. Disse reven e e r sta bil e , motstonds
dyktige ka lkbe rg pO hcv bunnen, bygge t app av korallskje le tte r . At for
lengst utdede koro lldyr og store revdonnelser n6 ofte gjenfinnes h'fiyt oppe
pO t/><t land er kanskje ikke kje nt fo- de fleste .

Oisse fossile revdonnelser forteller ess a t de r de Finns hor de t tidligere vcerf
et gNnt hav i n<Er til knytning til e t londomr6de som sannsynlig vis her ligget
i e t va rm t omrode p6 jordk loden . Dette boseres pO studier ov moderne rev
dannelser samme nligne t me d de fossil e . Sa:r1ig gode muligheter her m on i
Austra lia, de r m an fc rvten de t Store barrie rerev ogsci hor meget ve l bevorte
rev fro de vonti de n for ca. 400 mill ioner 6r siden. Trass i a t kora llfaunoene
er he lt forskjellige e r der forbausende stor Iikhet nor de t gjelder oppb ygging
av revene .

Hvordan rev dann es ble beskrevet a llerede i 1839 av Charles Darwin som
e tte r sine lan ge ekspedisjoner 1831-36 med skipe t " HMS Beagle" til de
tropi ske hav, ku nne vise a t store slIka lte bar rier erev da nnes i tropisk e ller
subtropisk klima der vulkonsk aktivitet for6rsaker senkninge r cv havbunne n
i omr6det.

Kora lle ne, som er mege t a vhengige av va nndyp og te mpera tur , vii dan ne
~r1 ig tykke rev de r havbu nnen synker , ve d 6 overvokse tid lige re ge nera-
sjon for 6 kunne hoide seg p6 somme havdyp . Det her senere vist seg a t
mange andre fak tore r enn vu lkanisme f0r6rsa ke r de tte sterre va nndyp som
tvinger karallene til store reydon n elser .

Tvernnitt gjennom enslig rvgos
kora l l fro ordov ici sk tid , som
viser septer og andre strukturer .

Koloni de nnende rugos korall
fro silurtiden.
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0956 andre orgonismer enn korcller donner rev, Leks. kalkutskillencle
alger, mosedyr og en utdedd nesledyrgruppe, stromatoporidene. Mer enn
1000 millioner 6r tilbake i tide" finner vi storsl6tte revdannelser all stroma
tolitter , sannsynligvis en slogs utdedde kalkalger.

Korallen er kjent feprst i midten av den geologiske perioden ordovicium
(co . 450 millioner 6r siden) og er da representert av to forskjellige 9fU

pper , Rugosa og Tabulata . Rugose koroller er en ten enslige elJer koloni
dcnnende , I det relativt store beger- eller hordformede kolkskjelettet
fi nns tydel ige rodleere , loddrettst6ende me lIom vegger / sekclte septer, sam t

ofte horisontale gul v e ller puteformede strukturer. Ta bu late koraller er
all tid kolonidannende, her meget d6r1ig dannede septer, og de enkelte
skje lettreprene har meget liten diameter . Begge disse grupper var meget
vanlige under jordens oldtid . Deretter cvleses de av steinkorallene sam
er den steprste og viktigste revdannende gruppen , selv i dog .

fro periodene ordovicium og silur kjenner vi rev fro mange deler av jord
kloden der korallene - fremfor alt tabulatene - sammen med Leks . stro
matoporider eller alger bygger opp rev av ganske store dimensjoner .
I Skandinavia har vi overordovisiske rev i Mjcpsomrodet, pO Ringerike ved
Tyrifjorden, samt i Dalarne og pO Gotland i Sverige. Sma overordovic
iske revknoller dannet av tabu later og rugose koraller forekommer ogs6
vere trakter, Leks. ved limbuviken pO Stord samt ved Ulvenvann .

fv\eget store rev cv rugose koraller Finns fra devon-perioden i Tyskland,
England og USA, og meget berernte er revdannelsene fro perrntlden
(280 millioner or siden) fra Texas . Nevnes bepr ogsll de store korallrev
fro jura (190 millioner or siden) Sveits, dannet av fossile steinkoraller.

Do selv fossile korallrev er mer eller mindre porest oppbygde, fungerer
disse ofte sam gode reservoarer for olje og naturgass.

Scertrykk cv Bergens Tidende 25 . november 1972, hentet fro "Gcdblter
fra Soml lngene" nr , 41, 1973, utgitt ev Universitetet i Bergen.

ERRATA

Artikkelen "Kjemisk vitring" av Finn J. Skjerlie vcr feilaktig F¢rt 0PP i forrige
nummers innholdsfortegnelse. Denne ortikkelen er med i dette nummeret , side
35.
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MED MG pA TUR TIL FJORDVANGEN

Mo.. og Omegn Geologiforen ing hadde lur Iii Fjordvongen pO Nescdden den
20.05.79. Eller en kc ld, v61 v6r og en regnfull 17. moi, oppro nl dogen
med tindrende sol og bit.'.! himmel 56 langt Ij)yet kunne se , Vi gledet os.s
til luren. 16 deltakere med , Iorl og , m611 rnette from pO Myro, Mos, og
Omegn Geologiforenings faste met eploss, hvor v i Forde ler OS5 i bilene . 5
biler startet kl. 09.15, og i kortesje bar det i vel,

Vel Fromme ved ti-tiden smo kte kaffen fortreffelig , mens Eg il Je nsen ori
enterte. Vi begynt e med granatene nede i svabergene. Fjellet vor fulh
ov dem, men de var spnp og tceret av vO!!:r og v lnd , Vi lette etter horde
klum per og bepe t 01 de innehol dt en li len gronal . Ende l gi orde del fek
tisk. Plastposene kom from og fyl tes for ncerm ere ettersyn senere .

Oet mest interessante var stenbrudde t opp i skr6ningen. Dynam itte n hodde
g jort sitt for lenge alden, Iv'onge stener ble tatt opp og unders¢kt. Gedritt
va r det nok av , de vcr i store og sm6 stykker bare til 6 plukke opp. En
stuff med staurol itt og en onnen med kya nitt havnet i plostposen .

Runa med fam ilie fra Son hadde funnet nok og ver f¢lrstemonn til 6 set te
kursen hjem igjen. Oet vcr litt synd, for de rved gi kk hun g lipp c v dage ns
store ~yeb likk. Egil rople rell ovenfor meg 01 jeg m6tte opp og 'e. Og
hva s6 jeg? En granat - nydelig 16 den der i glimmer og gne is - ur~rt

cv menneskehender inntil denne dag, formet gjennom mill . er , I samme
~yeblikk ,6 jeg en 'len el llte srykke borte. Jeg 10k den opp og snudde
p6 den, og der - der font jeg ogs6 en. Hele stenen vee for stor til 6 tas
med. Jeg m6tte klev e den , forsikl ig, for ikke 6 skede grona len . Del
gi kk - og under over a ile undere - i den nye kleven 16 den nydeligste
graneten jeg her sett. I solen 16 den bare der og var m in . En sli k stund
er som en 6penboring og ken vanskelig beskrives. Aile var glade , og med
fornyet inspirasjon fortsatte vi letingen en stund. Oet ble ikke flere store
funn, men a ile fant allikeve l Flere fine stuffer , og etterhvert satte vi a ile
kursen hjem etter e n meget ve llykket dog .

A.H.
Mo.. og Omegn Geologiforening

T1D5FRIST FOR STOFF nL NAGS-NYTI NR . 4, 1979 ER 10. OKTOBER .
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MI NERA LER I NORGE - SCPLV

G edigent selv som mi nera l betrak te t er re lativt sj e~ dent. r de fleste selv
gruver har det kun hatt underordnet betydning som ma im i en tidl ig fose
c v driften. Forekomstene i Kongsberg fe lte t danner i 56 m6te et unntc k,
men disse forekomstene ha r heller ingen geologiske para lleller i ell er uten
for Norge.

Utvinn ing a v selv fro andre norske forekomster har stort se tt vcert et bi
produkt ov gruvedrift etter bly, kopper og sink. G ruvene ved gamle Ake r
ki rke midt i Oslo er blont Norges oll er e ldste berg ve rk . Forekomst en a v
sulfidisk bl y, koppe r, sink og ma im her sammenheng med kontaktme ta mor
fer i Oslo- feltel. Blyma lmene i disse gruvene holdt 28% bly og 0, 1%
selv, men. kopperma lmen hcldt 19% kopper og 0, 1% selv , Del vor ikke
minst for ma lmens s~l vgehalt at disse gruve ne ble cn lagt. Norg e har en
rekke a ndre fore komster med sulfidisk mai m hvor selv hor VC2rt et vikt ig
bi -produkt i Konne rud ved Drammen, Svenningda l, f1ere forekomster i
Telemark m .m. Felles for disse forekomstene er a t gedigent selv s6 og
si er ukjent . I mange utenla ndske forekomster med rikt utviklet forvitrings
sane Finnes gedig ent selv i mindre men gder i en del a v denne . Sli ke for
vitringsfore komste r er d6r lig utv iklet i Norge .

Kongsberg- fe lte t

Oet er inge n onnen norsk forekomst som er like berernt verden ove r som
s¢l y-forekomstene ved Kongsberg . I 325 6r bra kte gruvedriften for da gen
et sto rt antall estetis ke stu ffer med trcds el v og t ildels fine krysta ller a v selv.
Oet meste av de tt e ha r sikker t forsvunnet i smelteovnene, men heldigvis
her e n del stu ffer b litt reddet for ett ertida. Gjennom mange 6r bl e de
fleste stuffer solgt ut c v londet, men he ld igvis er noen a v de fineste bevc rt
ved Se lvverksrnoseet pO Kongsberg . Oet om fott er blan t a nnet ormtykt tr6d
selv og krystc lle r opptil 3 em . De flest e utenlondske rnuseer og enkel te
priva tsamlinger her ogs6 gode tr6ds¢l vstuffe r fra Kongsberg . N6r sli ke
stuffer en sjelden gong bys ut ti l salgs, ken de oppn6 priser i hundre tusen
krone rs-klassen . Oet er n6 mange 6r siden det er funnet gode s¢lvst uffer
i Kongsbe rq- ornrede t , og det er ikke reolist isk a tro pO fornyet gruvedrift
i de tt e crnmdet ,

Andre s¢lvforekomster i det syd- norske grunnfjeJlsomr6de t

Alt le nge f¢r den egentlige gruvedrift tok til i Kongsberg vor det ryk ter
om rike se lv fur m mange steder i Ser-N crqe • Lokol s¢ lvsmedkunst i Tele
ma rk og andre steder ble gru nne t pO sli ke " he rnmel lqe" slllvfunn og for t
sa tt e (] blomstre parallellt med gruvedriften pO Kongsberg . Oet er all
grunn t il (] tro at de fleste a v disse hemmelige Slfjlvskjerpene kun ve r et
dekk e for ulovli g omse tning ov "t juv- selv'' fro Kongsbe rg- gruve ne . Men



28

j Dala ne - feltet l Telemark finnes selv som men med gedigent kopper som
impregnasjon i kva rtsitt. Selv om det er relativ t sm6 mengder sIPlv i
disse forekomstene e r det Iikeve l le tt ere 6 Finne 591v der enn i Kongsbe rg
fel te t , I en Iiknende fore komst ved Hagen neer Kristia nsand er de t ogs6
funnet mindre mengcler gedigent selv. Virkelig gode s¢ lvstuffer a v h¢y
samlerkvalitet er det likeve l bare Kong$berg-feltet som hor produsert.

Knut Eldjarn

STEINVISE

Mel. : MJsevisa

N6r da gene de lenges, og v6ren setter inn,
do kribler "9 do krabler det i hele krappen m in.
Oe t er en ordentlig besl ill v i er smittet av ,
og "ste ingo!" er vi a ile me r og mi ndre bli tt dera v •
.j . Thorve ititt, apo tit t, la pis-Ia-sulc,
06 er vi samle t he r igi en til seminar i dog .j .

P6 se minar vi lcerer om formler og s6nn,
a t grunnfjellet de t ligger ikke all t id he lt p6 b6nn .
For urkrefter, forskyvninger og breksjer her gjort sitt
til at minera ler finnes b6de hit og dit .
•/ . IImenitt , rroqnetltt, kobbe r og kis,
vi bytter og sam ler i esker og a vis . / .

/'tAed hammer og med me isel, og egnet tl tbeher,
vi va ndrer rundt i skog og hei og tor med oss ei ber ,
Vi hamrer og vi meisler, ja vi gj¢lr mangt et va rp 
mens gli mm er fyker rundt oss som i hopsa tokt •
. / . G ne is, ka lk, fe ltspat, nori tt og grossular 
kameratskapet b¢r nevnes, for vi her det [o s6 bra . / .

Det er nok mongt et navn, scm vi ska l huske p6
i geologien, ja de t e r ikke f6 .
Ven ne kre tsen vokse r, minerolsam ling med den 
og stadig kommer nye "ste inga le ll frem .
•/ . Tombertitt, ortitt, kvarts og kalsedon,
n6 ve nte r vi bare p6 en ste in i fro m6 1en . / .

E. G.
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ARMENITT

Til tross for den relativ t store rikdom p6 mineraler og de mange inte res 
sante porageneser p6 de s~lvf~ende gongene i Kongsbergomrodet er det
beskrev e t kun ett nytt mineral herfra, ne mlig arme nitt . Mineralet ble
f~rst funnet iran, og cia ble det merket "eptdc t ?". N1an var c itro klar
over at her vor det noe spesie lt. Stuffen ble imidlertid bare logt bort og
g lemt. Po slutten ov 1930-6rene do prof. Henrich Neumann arbeidet
med Kongsbergm ineral ene, kom han over den gam le stuffen med "ep ldct"
p6 universi te te t i Oslo og fastslo at det var et nytt mineral og go det
navnet armenitt etter Armen Gruve , hvorfra stuffen stammet .

3,30

SrO

Cao

Armenitt er farge llJ>$: ti l grq;nnlig og gjennomskinnelig . Hardhet mellom
7 og 8, og spesifikk vekt 2,76 . Krystallene er pseudoheksagonale (rom
biske) langprismatiske med darlig utviklede endeflater. De kan bli oppti l
15 x 5mm store . En analyse (I) ga fepl gende resultat sammenligne med
teoretiske verdier for BoCa016Si8028 x 2H20 (11) (i vekt-%):

I II II

46,1 8 44,18 N020 0,16

27, 52 28,12 K20 0,13

12, 37 14,09 H20t 3,41

0, 04 H20- ~

9,99 99,91

Armenitt er kun fun net i en stuff . Den opptrer her sammen med axi nitt ,
mag netkis, kvarts og ka lkspat. Armenitt synes 6 vcere det e ldste mi ne 
ralet i denne paragenesen .

Det e r ikke tvil om at arm e nitt er e t meget sjelden t min e ra l, do det
heller al dri senere er bl itt funne t, verken p6 Kongsberg eller and re steder
i ve rde n. Det ville derfor vcere meget interesso nt dersom noen font er
men itt . V~r p6 vakt overfor lyse epidotlignende minera ler n6r du leter
etter m inera le r ved sepl vg ruvene.

l i tteraturreferonse:
Neumann, H., 1941 : Armen itt, a water-bearing barium-calcium-alumo
silicate . Norsk Geol. Tidsskr. 21, s, 19-24.

Aif Olov Lorsen
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pA GULLJAKT I FINSK LAPPLAND

De furukledde 9Nsry9gene nord for Rova niemi farer farbi, hist og her
dukker noen reinsdyr e lle r souvenirboder opp, me n det er ikke sli kt som
er gjenstand for v6r interesse n6 . Noen t imers kj¢ring lengre fremme
lisger plassen som her vcert i ta nke ne de siste 150 mil , og som i de se
nere 6r her blitt en av finsk Lapplands store turistattraksjoner .

5 mi l syd for Ivol o finner man Tankcvoaro gullgrav erle ir, stede t som
de siste 6r hor a rrongert verdensm este rskap i gullvasking og som hver
sommer blir besekt ov oyer 16. 000 turi ster fro {jem og ncer , Et lite
skilt ved ve ien viser 0$$ den smale grusve ien inn mell om furutrcerne ti l
gullgroverleiren og museet til Finsk Lapplands Gvllqroveres forening .
En liten kaf~ finner ma n ogs6 her inne i edemcrken, og her kon man f6
sag en ka ffekopp eller en kakeb it hvis det skull e vcere beh ov for det.

Det er ogs6 her jeg f¢ rste gong meter Keuka Launonen, en skj eggprydet
friskus kc mufl ert under en velbrukt hatt, det er han som e r oppsynsma nn
og P R- sje f for fullgraverleiren. Tydelig glad for 6 f6 publisitet b la nt
de "stel nqcf e ", fortell e r han os.s om Tankavaarc gullgroverle ir .

De t he le sterte t j 1936 do de n inva lide Aleksanteri Pe lt ovouma,
folk kalt Krykk-As lak, i dremme font gull inne ved Tanka vaara .
fikk folk til 6 bcere sag dit inn, og full font han ~

blant
Han

Men finsk loppla nds Ien te store gullfunn font sted lenge Ier , 56 tidlig
sam i IB60-6rene bl e det funnet store mengde r gull i lva lojokki , nee
som ble grunnlog et for en storstilt voskeoktivitet og sa m en del 6r sen ere
ogs6 skulle omfatte Lemm enj okki. Under siste krig 16 s6 gullg ravervirk
somheten nede, for sl:I 6 to seg voldsomt i etterkrigs6 rene . Flere hundre
font i 50-6rene sitt leveb red her inne i vi llmo rken, men de fleste m6tte
a rbe ide hardt for 6 f6 nok til det ooglige bred. Flere sta r. gullklumper
ble de ogs6 funnet her oppe, den st¢rs te ov dem aile ble funnet i 1935
a v Eevert Kiviniemi i el va lotto jokki og velde 392,9 gram . En a v disse
"o ld- t im ers", de n 70 6r gamle Jussi Mikkonen, er i dog trekkpla ster og
lostru kter i Tankcvaara . I 23 6r her han vc sket gull 56 de tilreisende
skulle vcere i de bes te he nder.

Men 56 ove r t il Tankavaa ra slik det er i dog. For 5 6r sid en ble stede t
6pnet for turister, og 6ret etter ble museet ccpfe rt , Hovedc t trc ksjone n
er sel vscg t 6 f6 va ske gu ll sa m t 6 se gullsaml inge n i mu seet, men ell e rs
i om r6det finn er man ogslJ e n re kke redskap og hytter som bl e brukt cv
gullg rav eme .

Etter ~rst 6 he besekt de sistnevnte stedene kom 56 ende lig turen til gu ll
vaskingsomr6det, og jeg m6 innrernme a t jeg formelig kledde i fingrene
etter 6 sette i gang. Vel fremme fik k jeg tilde lt g um mi stq')v le r og vaske-
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pann e og s6 var det bare 6 set te i gang . Ett er 6 he spadd Iitt sand og
noe av de n horde gu le leira opp i panna , kunne endel ig se lve vaskingen
begynne. At de tte ikke var gjort i en h6ndvendig er sikkert og visst , jeg
som tidligere i min uvitenhet hadd e trodd at de t ba re var 6 "riste " litt
p6 panna fikk virkel ig erfare noe annet . Jeg hadde jo lest en del om
gullvasking fro f¢r, me n praksisen var det jo hell er s6 som s6 med.

Grusen spas oppi panna. (Foto: Eigil Hefre)

Probl emet meldte seg for a lvor do jeg satt igj en med en fin bla nding av
sm6g rus (bl .a. pen r¢d granat), [ernstev og det jeg h6pe t skulle vcere gu ll .
Kunsten er jo ved hjelp av de runde vaskebeveg elsene 6 f6 skyllet vekk
al t sm6rusk s6 bare de tunge [ern- og gullkornene ligg er igjen, me n de
fersre gan ge ne sa tt ma n he ist ig jen med en lett blanding av alt. Etter
hvert fikk jeg Iikev el et visst tak p6 de tte, og gleden va r stor do de fl/> rste
sm6 gullkornene Iyste mot meg fro bunnen av panne n.

Dyp konsentrasjon under vaskingen. (Foto: Eigil Hefre)
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)

Gull ~ (Foto: Eigil Hefre)

Regnet silte ned hele tiden mens jeg sott og vasket, og aile fornu ftige
mennesker hadde forlengst krepet i hi. Jeg vasket fortsott, og jeg skal
villig innr¢mme at mange ville kalt dette vanvidd. Likeve l er det nok
mange av muldvarpene her i Norge som kjenner seg igjen nar de f¢rst
far blod pC tann. Etter et par timer var jeg imidlertid sa dyvCt a t jeg
lot fomuften seire og ruslet tilbake til hytta vi ove rnattet l ,

Neste dag viste seg de rimot fra sin beste side, og gullvaskingen ble derfor
raskt gjenopptatt. Hele formiddagen gikk med til nitidig vasking, men
den sto re "nuggeten" glimret med sitt fraveer. Men a t ma n kan finne den
er hevet over enhver tvi l. Det fikk nemlig den 11 ar gamleMika Saa
lanka erfore da han den 25. juli 1978 font en gullklump pC 39,6 gram
ved Tankavaara. Museet var straks pC pletten og kj¢pte den for 2.500
f. mark, og den har selvsogt hedersplass i museet.

Mine gullfunn begrenset seg til ca. 20 sma korn, men vissheten om selv
a ha funnet dem er for meg mer verdt enn om jeg skulle ha kj¢pt en
sterre klump.

For t i l slutt a komme inn pa priser, koster det 40 f. mark (ca. 52 n , kr)
for a vaske gul l her en dog , og noe finner man allt ids . Iv\an ber ikke ha
med noe, - srevler, panne og instruksjon er inkludert i prisen. Ellers kan
man ovematte pa stedet i kose lige hytter med senger av grovhogd t¢mmer.
Iv\at, souveni rer 0. 1. far man kj¢pt i kaftlen. Skulle det veere noen som
her g lemt finn erlykken hjemme , er det mulig a fa kj¢pt litt ti l en fullt
overkommelig pris .

Bare veer oppme rksom pC en t ing: De souvenirpa nnene som blir solgt med
grus i, inneholder ikke gull. Det som aile ta r for gull (jall fall turistene)
er en liten ma lt steln ! Men pannene er jo pene nok . • .... .

Thor S¢r1 ie
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HVA BETYR DET? III

Dette er tred je og siste delen med ofte forekommende forstovelser mine -
ralna vn .

38 . PA RA-

39 . PERI- :

Av "PARAII (ved siden av , uten for) sc m i PARA
KEl DYSHITI og PARA-VAUXITT.

Av "PERI" (rund) som i PERIKlAS sam hor konkav
bruddfla te .

40 . PHARMACO-: Av "PHARMAKON" (med isin, gift) som i PHAR
MACOLITT og PHARMACOSIDE RITT som er crsen
(arse nikk) holdige minera ler.

41. PHOS- Henspei ler pO til stedeva:relsen av fosfor sam i PHOS 
PHOFERR ITT og PHOSPHOR ITT .

42 . P ICRO- : Av "P ICROS" (bitter) som i PICROME RITT fordi
aile Itpse lige mag nes iumsalter smoker bi tte rt.

43 . PLAGI- Av "P LAG IOS" (sk jev} som i PLAGIOKLAS med
skjev v inke l me llom spalteflatene.

44. POLY- Av "P O LYS" (ma nge) sam i POLYC RAS og POLY
MIGNITI . Na vnet henspeil er p6 min eralenes kom
plise rte sammensetning .

45 . PSEUDO- Av "PSEUDES" (fa lsk) sam i PSEUDOMALAKITT
som er e t kopperfosfat sam likner malakitt.

46 . PSllO- Av "PSl lOS" (gla tt) som i PSllOMELAN sam er
et svart manganminerol som ofte forekommer i kuler
med g latt overflate .

47. P YR-: Av "P YROS" (ild) som i PYROP (rl'd t mineral
granatgruppen) •

48. RHODO- Av " RHO DO N " (rl'd, rosa) sam i RHODONITT og
RHODOCHROSITT.

49. SIDERO- : Av "SIDEROS" (jem) som i SIDERITT.

50 . STAUR- : Av "STAUROS" (kors) som i STAUROllTI som ofte
Finnes i korsformige tvill ing-krystoller .
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51. STIB-: Av lat. "STIBIUM" (= antimon) som STiBIOTAN
TALITT.

52. TEPHRO- Av "TEPHRA" (aske) som i TEPHROITT. Dette
minerolet kan fro enkelte forekomster VCEre grotto

53. TETRA- "TETRA" betyr fire som i TETRAHEDRITT som ofte
krystalliserer i tetraedere (Iikesidede pyromider med
4 h jtprner).

54. TRI-: "TRI" betyr tre som i TRIPHYLITT scm er et fosfat
ov Li, Fe og Mn.

55. XANTH-: Av "XANTHOS" (gul) som i XANTHOCONITT som
er et mineral med gul strekfarge.

56. XENO- Av "XENOS" (fremmed) som i XENOTIM.

Referanse: Lapidary Journal, Oct. 1976.
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KJEMISK VITRING

Det foregor stadig endringer po jordens overflate . Noen inntrer spontant og
kan ha karakter av naturkatastrofer, Leks. jordskjelv, vulkonske utbrudd,
le irskred osv. Andre foregor kontinuerl ig og er knapt nok merkbare i IWet
av en mannsalder.

De kjemiske endringer som foregor i bergartene, eller det vi med andre ord
kaller kjemisk vitring, henger sammen med regnvannets evne til a kunne opp
ta forskjellige stoffer fra luften og det ,/>vre jordlag, i f'/>rste rekke oksygen ,
kullsyre og humussyre. Vannet som siver ned i fjellet blir po denne moten en
oppl,/>sn ing av agenser sam angriper de fleste mineraler po forsk jell ig mate.

Vilrel kalk.lein i Sveils.

Aluminiumsholdige mineraler brytes
ned til sokalte leirmineraler, et pro
dukt som kan spille en temme lig vik
tig '/>konomisk rolle. Bauxitt er en
aluminiumrik jordart dannet ved kje
misk vitring av bergarter sam har
hatt et h,/>yt innhold av aluminium
holdige mineraler. Dette er det vik
tigste rostoff for den industrielle
fremstilling av aluminium. Hvis
bergartene ogso har et h,/>yt innhold
av jernholdige mineraler, dannes det
ved kjemisk vitring en r,/>dfarget
jordart som kalles lateritt . Bauxitt
og lateritt dannes fortrinnsvis i et varmt
og fuktig kl ima.

Nevnes b'/>r ogso kaolin, en leiraktig
masse som dannes ved kjemisk vitring
av feltspat, og sam brukes til frem
sti IIing av porsel en.

Kalkspat angripes lett av kullsyreholdig vann og gar i opP'/>sning sam bikarbonat.
Kalkstein og marmor, som for en vesentlig del bestcr av kalkspat, viI f,/>Igelig
ogso lett VCEre utsatt for kjemisk vitring. I omrcder hvor fjellgrunnen bester av
slike bergarter , viI deres store oppl,/>selighet ofte fere til dannelse av de mest
bisarre overflateformer. I de sokalte "karrenfelder" er kalksteinsoverflaten
g jennomsatt av furer hvis bredde og dybde kan variere fra fa em til mange
meter. Furene f,/>Iger alltid ett eller flere systemer og er dannet ved at sprekker
i overflaten i t idens IW er blitt utvidet og g jort dypere ved regnvannets opp
lesende virksom het. Po steder hvor vannet i st,/>rre mengder trenger ned i
fjellet , Leks. hvor to sprekkker eller furer krysser hverandre, dannes det dype,
traktformede hull hvor det undergravede tak etter hvert synker inn.
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Det donnes pO de nne m6ten depresjoner i overflaten, sekelte doliner , som ken
be en diameter p6 fl ere hundre meter . Vann som trenger dypere ned i fje ll et
vii dels kunne arbeide seg from longs mer f10ttliggende sprekker, dels f¢lge
spes ielle log i kal ksteinen 09 til slutt komme fram igjen til dagf1aten . P6 den
m6ten vii de t bli g jennomstr¢lmning av vonn i fje llet, oog etterhvert vi i vonnet
orbe ide ut under jordiske e lvell#>p og huler som kon bli mange kil ome ter lange .

I enkelte omr6der hor den kjemi ske vitring ff'rt til dannelse av doliner , doler,
huler og underjordiske el veleo I 56 stort ontall at det gir landskapet er scareqent
topogra fisk preg. Et slikt omr6de kalles far karst land etter landskapet Cersc i
Jugosla via . Kentland hor vi for¢vrig 0956 her i Norge i Dunderlondsdolen .

Finn J . Sk jerl ie

Scertrykk av Bergens Tidende 2 .desember 1967 .
Hentet fro "Godbiter fro Samlingene", nr , 34, Bergen 1968, utgitt av
Universitetet i Berge n".
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ISLAND

Folk fles t forbinder ve l i ftprste rekke Islan d med fiske , fiskerigrenser og
torskek rig . Dette ha r veert probl emer for islendingene som til dels hor
fcprt til drcrnotiske epi soer, men disse prob lemene hor tross o lt le tt seg
lese , G jennom oviser , radio og lkke m inst fjerns yn hor vi imidlert id ov
og til fatt f¢ lge med i e t anne t og longt mer ol vor lig drama scm ofte ut
spilles i Island . Vi husker Surtse y, vvtkcoeyc scm ste g opp av havet u te n
for scprkyste n av Island i 1963 og scm var ak tiv i He re ar. Et e ndo sterk
e re inntrykk gjorde "ok den in nbitte kemp som isle ndi nge ne ftprte i 1973
mot de t gllpdende infern o ov lava og aske som ble spydd ut ov He lga fje l l
po Vestm onnae yjo r og som true t med {] ti lint e tgjet>re det ves le fiskersam
funne t .

Island er blandt de mest oktive vulkonske om r6der i ve rden . Fro de f¢rste
lan dnbmns men n slo seg ned og til i dog her sogOl/Jyas be boe re m6 ttet leve
i ncar kon tak t med jordens me ktige og impulsive kre fter . Op p gjenncm
tidene ha r de n vulkanske akti vite t f¢rt til sto re qxteleggelser. Dels har
lettflytende lava rent u t og qxtelagt dyrke t og bebodd land , dels har vind 
transporte rt vulkansk aske lagt seg over store cmrlJder og forurense t dyrke t
mark og beiter 56 husdyr har cm kcmme t i stort a nta ll . Den vu lka nske ck
tivite t er dessute n ofte fulgt ov jordskjelv scm kan gj¢lre til del s store ska 
der . Et scerprece t islandsk fen omen er de sekolte j¢kulhlaup scm skyldes
utb rudd fro vvlka ne r under isbreer , De to mest fryk tede er Kat la og
Grlmsvetn , henholdsvis under Myrdolsi ~ku lJ og vc tncjekvll . Ved utbrudd
smelter store ismengder, og van net ho ides innestengt unde r breen inntil
det oppst6 r et svakt punkt i isen . Do bryte r vonne t seg ve l med eksplo
siv fort . Enorme vonnm engde r, isblok ker og stein feier over store land
om rOde r med e n hostighe t pO opp til 100 km pro time og utsfe tter o lt pO
sin ve i .

Noe gOO t f6r im idlertid islendingene fro den vu lka nske ak ti vi tet , nem lig
bil lig og forurensningsfri energi. Island er ge ysirenes (springki lder) og de
va rme kilders land frem for noe . Dette er grunnva nne t scm kommer from
i dagen etter 6 ho sirkulert i dyptg6 ende sprekker i fjellet scm er gl o
varm t p6 grunn crY vi rkningen fro dype re liggende smeltemosser. Det vc rrne
vonne t bl ir nyttet til oppvanning av boliger og drivhus.

Island er hel t og ho ldent bygget opp a v vulk ce ske bergorter, og geologisk
sett er ¢ya en ung dannelse . De eldste bergortene scm opptrer stq;rkne t
for 40 - 60 millioner lIr siden . Under denne Ierste vulka nske fosen trengte
enorme mengder bosa ltisk lava fran longs SV<Ere spelter i jordskorpen .
Etter denne heftige vu lkanske aktivitet inntr6dte en periode a v mange
m illioner 6rs varighet hvor de t hersket rol ige Iorhold med lite n e lre r ingen
vulkansk virkscmhet. F¢ rst i kvcrteertlden , dvs . den perioden scm omfatter
den siste million 6r, sta rtet Islan ds mOOerne vvlk a nisme scm her fortsa tt
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uavbrutt opp til yare dager. Denne unge vulkanske aktivitet har ikke den
samme utbredelse sam den f~rste og er begrenset til e t belte sam krysser
landet i retning N<P-SY.

Islands vulkanske historie henger n~ye sommen med platetektonikk og kon
tinentaldrift. <pya er en synlig del oven gigantisk undersjeisk fjellkjede 
Den midtatlantiske rygg - sam strekker seg fro Arktis til Antarktis. Den
markerer skille mel/om plater som beveger seg bort fro hverandre. Etter
hvert sam platene glir bort fro hverandre, strepmmer bosaltisk lava opp
gjennam bruddstedene . Slike bevegelser har man kunnet pavise i Island.
landet gjennamsettes av plater (lIg ja") hvor det er brutt fran store lava
masser . ,v,olinger sam er foretatt i Almannagja like vest for Thingvellir
har bekreftet at veggene i kleften beveger seg bort fro hverondre .

bland. M••kt felt vise.
aktlvt vulkallSk belte.

Det drives no et intenst forskningsorbeid med det mal for ~yet at man skal
bli i stand til a forutsi hvor vulkanske utbrudd kan ventes. Med spesiel/e
apparater er det mulig a lokalisere amrader nede i jorden hvor tempera
turen stiger . I de senere or har man klart a pOvise flere omrader hvor
stigende temperatur og ~kende jordskjelvsaktivitet kan tyde pO framtidige
utbrudd .

Finn J. Skj erl ie

Seertrykk av Bergens Tidende 26. februor 1977. Hentet fro "Godbiter fro
Saml ingene" utgitt av Universitetet i Bergen.






