
Kleivatunnelen, Grua
Erdmann gruve, Hakadal
Stig, Arvoll
Lierskogen pukkverk
Sata, Konnerud
Vesle Aroy, Langesundslorden
Saga I, Tvedalen
Langesunds!orden
Gottes Hu.lfe, Kongsbery
Samuel gruve, Kongsberg
Kongsberg
Randeklev gnrve, Arendal
Flit gruve, EYje
Kvilldal, Suldal
Videseter, Stryn{ellet
Heggsetfoss, Selbu
Nordrynken, Sulitjelma
Charlotta gruYe, Sulitjelna
Gar{e Grunnstoll, Suutjelma
Moiellet gruve, Mo i Rana

mol-% fluorspofyllitt
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Iarsen, A.O. 1980: FluorapoSllitt og hydroksyapofyllitt i Norge. Institutt for
Geolog, Intem skiftsedc ff. 25.

Alf Olav larsen.

HAR DU SKREVET NOE
TIL NAGS-NYTT I

DET SISTE?

NORSKE KROMGRI.ryER OG KROMFARGEINDUSTRI.

Det lille og ubetydelige jemverket L€sso jemverk, nordligst i Gudbrandsdaien var
anlagt etter at det ble mutet jernmalrn pA ksjaskogen i 1658. Verket hadde bare
noen ubetydelige hjemmegruver og mette snart se seg om etter andre steder a fe jem-
malm fra. Malm fra Arcndal eller Kragero som ble brukt av de sondertellske jem-
verkene, ville medfore for lang og kostbar transport og kom derfor ikke pA tale. Da
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hadde skjedd og man sendte prover til bergseminaret pe Kongsberg hvor profesor
Jens Esmark ganske snart slo fast at "magnetitten" inneholdt d€t nye elementet
kom som ble isolert og bestemt av den franske kjemisker Vauquelin bare noen fA Ar

1jali.gsrc,i 1797 .

Malmen fra Fastenen gruve fikk da ingen anvendelse og det er grunn til A tro at ogsa
krommalmen fra [rrgruva ved Feragen, ost for Roros, som nevnes allerede i 1688,
kan ha vert brutt som jemmalm, men snart fo att p{ grunn av sin tungsmeltelighet.

Omtrent samtidig med "oppdagelsen" av kommalmen ved FAstenen gruve opp'
holdt den hesiske bergassesor Johan Friedrich lVilhelm d'Unker seg i Christiania
da han i 1807 giftet seg med Conradine Hansteen. Muligens er det pA grunn av kom.
malmforekomstene i Osterdalen at han ogse bosatte seg fast i Ckistiania i l8l0 og
begynte A elcprimenteremed i fremstille komfaryer og senete fabrikkere disse i stor
stil- I 1817 hadde han funnet fram til metoder for e fremstille de gule, rode, gonne
og brune kromfargene. I 1819 sender han ut en katalog med hele 25 fonkjellige far-
genyans€r, basert pe krommalm kun fra F6stenen gruve.

a'Uegynir"l det'e b[ penger av den "tungsmelielige jemmalmen" og flere andre
berynner e eksporterc l(Iornnalm blandt annet fra Feragenomredet.
Dunker mente at man be&e kunne hevde seg i utlandet ved d gl sammen om krom-
malmutvinningen og at det var bedre A foredle malmen til farger her hjemme og
eksporterc disse selv, Han foreslo derfor overfor Lorch & Sonner i Tronclhjem og
Rorosverket om en sammenslutning. Rorosverket hadde selv,spekulert i e sette igang
fargerproduksjon, men hadde ikke den elspertisen som Dunker hadde opparbeidet.
Etter mange forhandlinger og diskusjoner, ikle minst pl grunn av Rorosyerkets
mistillit til Dunker, satte man si igang e bygge en felles komfargefabrikk ved trr.
fossene syd for Trondhjem. keren Chromfabrique hadde sitt fo$te driftsAr i 1837
og solgte da rodt og gult komsalt til l8 a 20 sk,pr.pd. (60 a 70 ore). Fabrikken ble
holdt i drift til 1886. Den forste tiden fremstilte man kun kromfarger, senere ogs6
svovelsyre, benmel og andre prcdukter.
Fremstillingen av kromfargene forcgikk etter en prosess som var utarbeidet av Dun-
ker. Esmark og Berzelius, den svenske kjemikeren, eksperimentede ogsA med meto-
der for fremstilling av kromfarger, til dels pi oppdrag fra Rorosverket da dette onsket
A sette igang produksjon selv. Prosessen er som folger:
"Malmen pukkes under vann og slemmes. Torres og blandes med pottaske og kal-
iumsulfat, hvortil settes pulverisert kalkstein, hvorye bhndingen rostes i flammeovn.
Derpe luter en ut med vann, hvorpA svovelsyre tilsettes, hvorved en fAr bikrcmat
utfelt Gul komfarge). Der omkrystalliseres to ganger pA blystrtu[er hvorpt kal-
iumsulfat uwaskes og brukes pA nytt".

verket omkring 1800 ble tilbudt malm fra Festenen gruve i Fedalen mellom Tylset
og Alvdal, slo de til med en gang, blandet den nye malmen med og
satte igang masovnen. Den nye blandingen var meget og til slutt mat-
te en nve hele masomen for A fe ut massen. Man mette se linne ut hvodor dette

Norske kommalmgruver, kromittforckomster som folger serpentinkupper, har
imidlertid aldri hatt noen sto[e drift, til det er de for sme. De storte forekomstene
er ved Feragen ved Roros, men det er sma, spredte forekomster ogse pA Vestlandet
og i Norclland. Bortsett fra den drift som var igang under komfargeindustrien var
det ogsA litt ddft under forste verdenskig.

Alf Olav Larsen
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