
· KOBBERSTEINEN FRA MOSS.
Av Tore B. Olsen. Moss og Omegn Geologiforening.

Som det fremgar av overskriften , har
denne berommellge stein a1lerede fatt et
egennavn . Det er det fA steiner forundt A
fA. Noon har vi jo , Leks . »Den sorte stein
fra Mekka», »Jellingesteinen», hvor Norges
navn forst erskrevet, »Monolitten»os .v,
»Kob bersteinen fra Moss» viJ neppe oppna
en slik popularitet , men den vil kanskje
komme i samme kategori som den beromte
heyvek ta fra samme sted . I hvertfall
blant geologer ,
Steinen ble funoet sommeren 1981 av
Olav Olsen , Moss, med metallseker, etter
at ornrade t var utpekt sam mullg finne
sled for ko bber av Gunoar BrAlen .
Gedigent ko bber er ikk e vanlig mineral i
Norge. I sma mengder er de t bl .a, funnet i
Dalen i Telemark og Ovre Ardal . Forovrig
er del nok bare Jeloya i Moss som har
kunnet vise til kobberstuffer av noen

rnektighet .
Det 80m seerpreger dennesteinen , er dens
vekt: nemJig 2 1,5 kg , hvorav det meste er
kobber. Noe i llkhet til dette erhellerikke
funoet pA Jeleya. Uten A gjore krav pA
sannheten sies det at dette er den sterste
kobberklump sam er funnet i Euro pa .
Det sam forund rer en er at en savidt star
klump har kunnet »overlevei rnenneskers
seken etter denne edle vare. Da tenker jeg
ikke bare pA arnatorgeologers skarpe
blikk , men tidligere slek ters intense soken
etter metaller .
For kobb eret pAJeleya er oppdaget lenge
fer rnetall sokerens og amatorgeologens
tid.
Fun net av stenen sam ble gjort i jorda
nedenfor et brattheng, tilsa at den engang
har kommet rullend e dit fra et sted h0Y'
ere oppe i heia . AIlsA, de r hvo r den rnA ha
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kommel fra, i felge Iyngdekraften , matte
det veere mer.
Nye undersokelser ble gjort og stedet
hvor del sannsynligviskom fra,ble funnel.
Del satt kobber pd /jellel og stedet var el
nalurli g utgangspunkt for en rul1ende
kobberslen.
Men sd kommer del som vel er del mest
inte ressante for de fleste . Ved neermere
undersokelser av stedet ble del oppdaget
en masse stein som 1:\ i viftefonn nedover
skraningen . Kaste t ut fra el punkt lengre
oppe i heia. Denne sleinen sd ikke ut som
de andre steinene i samme omrade, men
sd ut t il d vrere kill ut av heia.
Neermere granskning av ornradet steinene
tydeligvisko m fra, avsle rte en liten rusten
jernkile. Her var del Iydelig al del har
vsert et bmdd av et eller annet slag pd el
lidlig tidspunkt. Med lanke pd at vi be
finner oss i en lokalitet med gedigenl kob
ber i umiddelbar neerhet , ligger del neer d
ant a at del har vrert ei kobbergruve.
Uten d gjore krav pd vilenskapelig sikker
het , er del fornuftig d lro al del for ad
skil1ig 100 dr siden er blitt utvunnet kob
ber her.
»Kobbersteinen fra Moss» kan altsa vrere
kommel enlen fra stedet hvor kobberel
ble funnel i /jellel eller fra del heyerelig
gende bmdd. Del er sd vidl jeg vel aldri
orntalt noon form for komersiell gruve
drift pd Jeleya lidligere, sd dette er ogsa
interessant sett med en geologs eyrie.
Nar tiden kommer vil omradet bli under
sek t av eksperter for d fd klarlagl om
del her er drevet regelrett gruvedrift
pd gedigenl kobber.

Men hvorfor er ikke denne sleinen funn el
for??
Fordi den U nede i jorda pd et relat ivt
ulilgjengeligsled .
Men hvorfor er ikke kobberet pd /jellel
oppdagel tidligere i sd umiddelbar neerhet
av gruvedrift?
Fordi del over forekomslen pd del lids
punkt kan ha sta tt el stort Ire hvor roten
har dekket forekomslen. Dette forteller
ogsa leseren om hvor konsenl rert fore
koms ten har vrert .
Men hvor har sd kob berel pd Jeleya opp
start?
Om dette hersker nok ikke bare enighel ,
men en av forklaringene er denne : Det
meste av bergarlen pd Jeloya er porfyrisk
basalt. I denne er det funnel spor av kob
ber over hele eya. Det har vrert sto re for
kastninger i omradet som hardannet mas
ser av sprekker. I disse sprekkdannelsene
har del sd beveget seg mineralrikl vann.
Denne opplesning har fungert som en
elektrolytt hvor kobberalomene har kun
nel bevege seg og avsette seg ved hjelp av
en elekt risk strom . (Gud vel hvorfra). Del
har altsa foregatt en elektrolyse hvor kob
beret har anrikel seg pd besternte steder
som ved forkobbring . Siden er hul rommel
rundt kobberel blitt utfylt kalkspat. Der
for finner vi alltid kobber i forbindelse
med kalkspal pd Jeloya.
Hva som vil skje med steinen i frarntid en
er uvisst av mange grunner, men fore
lopig er den i forvaring hos Mossog Omegn
geologiforening .
Vil du se den, sd la en tur til Moss.
Med hilsen geologiforeningen.
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