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Norge er blitt en av de store ek
sportarer av leltspat. Det kunne
kanskje vrere av interesse A IA Iitt
av leltspatens historie I Norge.
Da man omkring 1710 Iyktes A Ira
rave kineserne hemmeligheten
med A lage porselen, vaknet inte
ressen lor le lt spat. Europas eldste
porsel enslabrlkk var Meis sen, og
produksjonen av porselen ble lagt
under gruveadminlstrasjonen. Por
selenet ble ogsA kalt «det hvite
gull .., da Irakten Ira Kina var meget
dyr. Kineserne har allt ld veert kjent
lor A vesre gode lorretning slolk, og
de vlsste hva de sku lie lorlange lor
en ett ertraktet ting.

Bergmanns·figurer
NA hadde ogsA August den Sterke,
kongen av Bayern , tatt del I hem
mellgheten og i rlkdommen. Spe
slelt ble det laget porse lensl lgu
rer, og det som srerpreget disse 11
gurer, var at de I stor utst reknlng
Iremstillet bergme nn I l est og ar
belde. August den Sterke torsekte
A bevare hemmeligheten lor sin
porselenslabrlkk Melssen. Men
han li kk Ikke eneretten pa hemme
Ilgheten I Europa. Snart krydde det
med porselenslabrikker I mange
land.
Et av de land som var relativt tldll g
ute,var Danmark , og Den kongel lge
danske Porce llenslabrlk ble grunn
lagt i 1775. r slutten av det 18. fIr
hundre utlovet labrlkken en sterre
pengesum, om noen kunne Iinne
leltspat I Norge som Den kongell·
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ge danske Porcellensl abrikk kun
ne bruke .

Det sto kvinner bak
Her begynner sa hlstorien om lelt
spat I Norge.
En skipper Jerqensen drev en stor
lorretning i Tvedestrand. Skipper
J0rgensen var gift med en dansk
dame, Nlkol ine Birgltt e, tadt Turn.
Denne madam Jerpensen matte
ha veert en usedvan llg og loretak·
som kvlnne. I Tvedestrand kunne
man I remdeles I begynne lsen av
dett e arhundre here historler om
madam Jerqensen,
Da hennes mann I meget ung alder
ble blind , overtok hun driften av
sin manns omlattende lorretnlng.
Samtldlg som hun utvldet, fikk hun
bl.a. Iyst pA den store belannlnp
som var utlovet lor den som lant
lel tspat I Norge. PA den tid kunne
ikke en kvlnne relse sammen med
mennoMadam Jmgensen utruste t
en bAt som hun sa «bemannet med
sine tyende», De rodde langs ser
landet lor A skjerpe.
Madam Jerqe nsen hadde hellet
med seg, og den terste lel tspa t
l ant hun ved Nareste, Gift med en
skippe r som hun var, lorsto hun
straks at lunnet hadde en gunstig
beliggenhet. Forekomsten st rakk
seg helt Ira kalen ved Nareste,
som var en god havn. Madam J0r·
gensen lant ut at hun skulie drive
selv, og allerede i 1792 eksporterte
hun 69 tenn er le ltspat. Nareste
grube fik k enerett pA A selge til
Den kongel ige dans ke Porcelens-



fabrikk, selv om man vel heller kan
si at fabrikken fikk enerett pa a kje
pe fra Nareste,
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Dominerte markedet
Norge hadde ikke den gang noen
offentlig statistikk, men lnspekte
ren ved Den kongelige danske Por
cellensfabrik, herr Clement, gay
geolog og direkt0 ~ for Norges geo
logiske undersekelse en statistikk
over hva Den kongelige danske
Porcellensfabrik hadde kjept av
feltspat. Her viste det seg at ma
dam Jerqenssn var en dyktig gru
vedlrekter, og i aret 1793 eket sal
get til 175 tenner feltspat. Fra 1792
til 1829 var det madam Jerqensen
som dominerte rnarkedet,

Historien om feltspatens utvikling
i Norge er altsa nrermest en hlsto
rie om madam Jerqensen. Nar
man tenker pa hvilket livsmot den
ne damen utviste, kan man kun bli
slatt av beundring. En ulykke som
rammet familien, knekket henne
ikke, og i en tid hvor ordet stenad
ikke var oppfunnet , kjempet hun
seg fram. Det var hun som startet
en bedrift som mange, den dag i
dag hester erfaring av og som har
gitt mange personer et levebred.
Til slutt vii jeg sende en utfordring
til Tvedestrand.
Tvedestrandinger, reis en minne
stette over madam Jerqensenl
Minneplaten over henne ber innfel
les i en stor feltspatstein.
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