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NYTT FRA FORENINGENE

Bergen og Omegn Geologi l.

Bergen og Omegn Geoloqltcre- gen har hatt en del meter i Geolo
ning har ca. 190 med lemme r. Kon- gisk Museum og i Sandviksboder.
l ingenter ble hevel ved sis te ars- Fremmolel er fremdeles godl spe
mete og er kr. 180,- for fami lier , en- sie ll i Sandviken. Der er del nesten
kell medlem kr. 120,- ai llid tull l hus. 0konomien er god,
pensjon isl er/ungdom kr. 60 .-. De lakkel vrere bingo arrangemenler
har halt kurs om «Feltspat» og opp gjennom arene,
«Geoloqisk kartto lknl nq». Forenin -
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THE HEEN
MINERAL MINES

om bly og sinkgruvene pa Vaagaard
Av Jan Solgard

Mange er nok de som gjennom arene har tatt veien fra skytebanen
ved Vagard og opp til veetsvenn, men fa har vel hatt kjennskap til
gruvene som ligger ca . 100 meter fra veien , ikke lang t fra skyteba
nen. I ar er det 75 ar siden driften ved gruvene ble inns tilt. Og tike
som det med tiden blir vanskelig a finne noen til aberette om tidti
gere drift ved gruvene, like sikkert viskes sporene ut i marka. Men
den som idag qler seg en ekstra sving innom qruveomredet vii
kunne finne rester av slagghaugene, rester av grunnmurer, noen
av de vannfylte synkenei og den nesten igjenraste dagapningen til ho
vedgruva.

Fra den gjenraste daqapn inqen i hovedorten
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Nar man forste gang fant maim
ved Vagard eJler hvem som fant
den vites ikke, men ting tyder pa at
malmen ble oppdaget i 1889 og at
provedrift startet opp aret etter. At
det hadde veert proved rift i 1890vet
vi med sikkerhet fordi bergmeste
ren i Det I2lstlandske (gruvedistrik t)
foretok en befaring pa stedet den
1. september 1890. I befaringspro
tokoJlen heter det :
«FjeJi grunden bestaar af Gneis og
tildels, men kun underordnet,
Hornblendegneis og Hornblende
skifer. Klumper og krystaJler af
Granat er en, fornremmelig i de to
sistnrevnte , hypp ig forekommende
akcessorisk2 Bestanddel. Hove
dretn ingen af de i Regelen ste llt 
staaende skikter nord-svdll p til
nord-vest sydos tlig . Disse
Grundfje ldets skifere gjennem
srettes af Kvartsgange, som dels
nar sam let sig i storre Masser med
en Mregtighed af indtil et Par m. og
derover, dels oploser sig i et Net
vserk at hinanden krydsende
prummere og Forgreninger, som
dog synes i det hele og store taget
at folge Gangens Hovedretning
(for de flestes vedkommende, for
saavidt Forholdet i det overdask
kende Tzerrsen kunde iagtt ages,
temmelig noie est - vestlig , paa en
kelte Punkter dog noget neernord 
sydlig t).Kvartsgangene danner Er
tsens Leiesteder. Af de forsk ieJlige
Gange er den saakaldte Hoved
gang uden sammenligning den
mest lovende i de overige forekom
mer mig , forsaavidt de hidt il har
veeret undersogte, ikke at Se syn-

der lig Forhaabningsfulde ud, men
ogsaa i den er paa forskieJlige De
le af dens Udstrre kning Ertsfore·
komsten meget varierende. «He
vedskjeerpet» fremb yder en ikke
uanseel ig Ansamling af Erts, for
nemmeli g Blygands, blottet paa en
Strrekn ing af 17 m. Flere Punkter
lrenger mod vest tor maaske og
saa siges at give gode Forhaabnin
ger, men er endnu for lidet under
sogte, til at nogen sikkert kan udsl
ges derorn»

Disse «gode Forhaabn inger» ga
saledes grunnl ag for den forste
provedri fte n i begynnelsen av
1890-arene. Om resultatet av pro
vedriften vet vi ingen t ing fordi be
rgmesteren aldri mottok noen opp
gayer over driften ti l tross, som det
heter i bergmesterens innbere
tn ing i 1892, «uaqte t gjentagen
Paafordrtnq». Forsoksarbeidene
fortsatt e utover i 1893 med 6 mann
i arbeid. I hovedgangen ble det
neddrevet en synk (synk nr. 1) pa
ca. 10 m og med en apning pa 3 x 4
meter. Likeledes ble det foretatt
en del avdekklnq jo rd sli k at man
kunne minere i dagen utover sorn
meren for pa den rnaten bedre a
kunne undersoke malmens leie
steder. Om det var sa darlig resul
tat av provedriften eller mange l pa
mid ler, eller begge deter som forte
til at driften opphorte det vet vi lk
ke, men drift en opphorte i 1893 og
inge n t ing skjedde for i sekelets si
ste ar. Utskrift av bergmesterens
befaringsprotokoll gir oss igjen et
lite glott i historien:

5



«Befarlnq den 25. juni 19001>.
Ved Vaagaardsforekomstene, be
liggende mel 10m Bregna- og
Randsfjordelven, er endel skjerp
ning og prevedrlft udfert av og til
siden 1890.

En sterre og mere regelmressig
Pravedrltt paabegyndtes i August
1899 og udtertes fremdeles med 6
Mand . I en Kvartsgang som stryger
V-0 med steilt Fald mod syd og en
Mregt ighet af 11/2 a 2 meter og
som kan f01ges mere end en kilo
meter efter streqet, opptrreder
Blyglands, Zinkblende og lidt Kop
perkis. Det ertsterende Parti af
Gangen ere paa flere steder optil
60 sentimeter bredt. En Ort- mod
0st paa Hovedgangen var under
Arbeide og inndrevet ca. 50 meter.

Der syntes at optre flere baade Pa
ralelle og krydsende Gange og til
disse kan der kun faaes nrermere
kjendskab vet et sterre
overreskntnqsarbeldee
L. Meinich.

Prevedrltten fortsatte ut septem
ber maned med 6 mann og i okto
ber og november med et mindre
mannskap. Hovedorten var ved ar
beidets avslutning inndrevet 75
meter i fjellet og la ved skrarne 17
meter under dagen. Malmen som
ble tatt ut ble lagret for senere
skeldlnq? og bearbeiding.

1. Synk - vertikal sjakt.
2. Akcessorisk - betyr det som
kommer i tillegg. Her brukt om rnl
neraler i srna mengder.

Fra hovedorten i gruva
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3. Drummer - innes lutninger, linser
i bergarten.
4. Ort - horisontal gruvegang.
5. Overresknlnqsarbelde . blottleg
ging av fjellet ved fjerning av vege
tasjon og lasrnasse.
6. Skram - innerst i gruvegangen
hvor orten slutter.
7- Skeid ing - sortering av malmen.

Igjen oppherte drlften, men resul
tatet mA ha v<ert ti lfredssti llende
for noen Ar senere starter et ute
nlandsk selskap ordlneer drift ved
VAgArd. Malmen og gruvene hadde
vesrt gjenstand for nove vurdering
og kalkulasjon av en engelsk gru·
vekyndlg Mr. J. Roberts. Overfor si
ne oppdragsgivere avgir han i 1903
en rapport om gruvene, deres be
IIggenhet I forhold til elv og [ernba
ne, og om malmforekomtene og
om drivverdigheten. Hans rapport
konkluderer med en kalkyle over
en mullg drift, en kalkyle som vii gi
et pent overskudd . Og selskapet
valgte Asatse pAgruvedrlft ved VA
gArd og allerede samme Ar som
Roberts avla sin rapport var drlften
I full gang. Om dette skrlver be
rgmesteren I sin befaringsproto
koll den 16. november 1903:

«Den 16. november 1903 ble vaa
gaardskjerpene befaret. Her har et
engelsk selskap under navn The
Heen Minerai Mines satt I gang en
undersokelsesdrlll med 12 minere
re og 8 mann til forskjelligt arbelde
I dagen under 1 oppsynsmann, 1
engelsk bestyrer (Kunmunck) og 1
kontorasslsten. 6 mlnerere var
med 2 ad gangen I 8 timers skill
anbragt I ort mot est pA en gang·
gren av den tldllgere undersogte
gang, og 6 mann I en vestllg synk,
som netop var paabegynt. Erts tan
tes Ikke pAnogen av de steder som
var under arbelde,»
Da bergmesteren aret etter foretar
befar lng ved verket skrlver han at
drlften fortsatte med 10-15 mann
under ledelse av en fransk ingenl·
or og ser vi etter I bergmesterens
analer I 1905 finner vi folgende
opplysn lng:

«Ved forekomstene er det I den se
nere tid foretatt et ganske betyd
ling forsoksarbelde, forst av et
fransk selskap og I innev<erendeAr
av norsk kapltal .»
Ved terste eyekast synes verket A
ha hatt et broget eierforhold. Etter
bergmesterens opptegnelser var

STEINHAUGE'A
Mineral Galleri - Rock Shop

Storgt. 15, 1500 Moss - Tlf. (032) 51 963
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verket I 1903 drevet av et engelsk
selskap med engelsk bestyrer, i
1904 av et fransk selskap med
fransk bestyrer (lnqenler) og i 1905
av et norsk selskap. Bergmesteren
synes A ha antatt at selskapet har
hart hjemme i det land hvor besty
reren kom fra, for mens jeg arbel
det med dette stoffet, kom jeg tll
feldlgvls over et arkivkort med no
en opplysnlnger om gruvene I arki
vet ved NGU I Trondhjem. PAkortet
star det f01gende under drift og un
derssekelse.
«Oppdaget 1889. Fors0ksdrift
1890-93, 1899-1900.
Tldllgere fra 1903 drevet av The He
en Minerai Mines (spansk
selskap). I 1905 norsk kapltal.»
VI har Ingen grunn til Abetvlle opp
Iysnlngene pA kortet og ma sAle
des anta at selskapet The Heen
Minerai Mines var spansk og at
selskapet I 1903 hadde ansatt en
gelsk bestyrer og I 1904 fransk be
styrer. Opplysnlngene bekrefter
bergmesterens notat om at verket I
1905 drev for norsk kapltal. I 1905

ble det drevet med 9 mann og 1 be
styrer i 5 mAneder inntil hestreq
net satte inn. Da oppherte driften
og slden har gruvene Ikke veertdre
vet. Selve driftsperloden var sale
des kort - bare 3 Ar. Ved oppher var
synk nr. 2 ned til 6 meters dyp. Len
gere 0St etter hovedgangen var det
drevet ned 2 synker til henholdsvis
5 og 8 meters dyp og hvor den
rnalrntarende gangen var opptll 75
centimeter bred. Ved befaring av
gruvene I jull 1905 uttaler bergme
steren at til tross for det tldllgere
selskaps uheldige drift ville han
fremdeles betegne forekomstene
som meget lovende. Analyser av
malmen vlste at den inneholdt
49,10% bly, 14,25% sinkblende og
1,04% kobber. Men mangel pA ka
pltal terte til at gruvedriften matte
opphere og 11906 ble det utskeidet
og utskipet 13 tonn blyglans med
en gehalt pA67% bly og 0,2% selv.
Derved slutter nok et kapittell Rln
gerikes bergverkshlstorie og The
Heen Minerai Mines er blltt hlsto
rle.

I dag er berghallene (tipphaugene) nesten gjengrodde og vanskelig a fa eye pa,
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DRAMMEN (Ii)
GEOLOGIFORENING

INNBYR TIL

NAGS' NORDISKE STEIN
OG MINERALMESSE

9. - 10. AUGUST 1986

Stuff med kalkspatt-, kvarts- og Ilusspalt
krystaller Ira l.anqeya ved Holmestrand
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BLANTFRANSKEVULKANER
Av John Herman Paxal

Le Mont-Dore er et godt utgang
spunkt for studier av Auvergnes
geo logi. Beliggenheten er i seg
selv interessant, i en kleft pa nord
siden av Puy de 8ancy, hvor Dor
dogne har sitt utspring. De vel
2000 innbyggere lever nok vesent
lig av turisme, slik folk her vel har
gjort i minst 2000 ar. Det viser seg
nemlig at gallerne hadde badean
legg her for romerne bygget sine
termer, og van net pa rundt 40° nyt 
tes fremdeles til behandling av
astma og reumat isme. Men her i
1050 m. heyde, er det oqsa blitt vin
tersport, og drar man de 4 km. ti I
foten av fjellet , gar det tau bane til
toppen, 1885 m.o.h. Fjellet har gitt
navn t il sancyitt , en sreregen
trachy-andesitt , som det er lett a
finne. Det finnes oqsa en doreitt
(trachy-andesitt) som kan ses i et
steinbrudd ved veien est for byen ,
mot 81. Nectaire.

Folger man Dordogne, som snart
dreier vestover, kommer man til La
Bourboule, en lavereliggende by,
oqsa med kjente termer. Nord for
denne byen gar en vei opp til La
Banne d'Ordanche med en annen
type vulkansk bergart, en andes itt
med hauynltt. Pa veien dit kan en
ved Pessy be om adgang til et
steinbrudd. Her brytes nederst en
nosean-phonolitt og i en evre eta
sje sancyitt . Den siste har stedvis
fine krystaller av sanidin.
10

«Plpehattsn» i sente r av det rode

vulk anornradat.

Hele dette fjel lomradet er vul
kansk og ble da nnet i t idsrommet
20 ti l 10 mill . ar siden. Vulkanen
her er av stromboli -typen, og rere
ne star igjen som spisse topper.
Puy er i Penguins ordbok definert
som en vulkansk plugg eller
"neck", men betegnelsen nyttes
oqsa pa «dornene».



Domene ligger nordenfor og kom
til for 8-9 tusen ar siden. De kalles
gjerne Puy-kjeden og strekker seg i
7 mils lengde og 1 mils bredde fra
S0r til nord , vest for hovedstaden
Clermont-Ferrand i Auvergne. Her
ligger 112 vulkaner bestaende av
stromboli-kjegler, domer og eks
plosjonskratere. Den neyeste og
eldste er Puy de Dome, 1465 m.o.h.
Den ligger pa en heyslette og rager
500 mover denne. Man kan kjere
opp til toppen pa en privat bomvei ,
12% stigning, og fa et fantastisk
utsyn over aile de mindre vulkane
ne. Under gunstige vrerforhold
skal man kunne se 1/8 av Frankrike
og opptil 300 km. Her ligger do
mitt, som er oppkalt etter dette
fjellet. Det er en nesten

hvit lava med fine biotitt-krystaller.
Men det finnes ogsa en annen, litt
rnerkere og fastere domitt. Den vi
ste seg imidlertid a vesre brudd
stykker fra det gam Ie romerske
Merkur-tempel , som na ligger i rui
ner og er inngjerdet og fredet. Den
ne dom itten er hentet fra en annen
vulkan og fraktet opp pa en den
gang erma brattere vel, Typiske for
disse domene er at lavaen har hatt
sa stor viskositet at den ikke har
rent avsted , men boblet opp og
bygget seg opp i stadig sterre h0Y
de. Vest for denne vulkankjede Iig
ger forekomster av selvholdlq bly,
flusspat og baryt.

Drar man sa ned igjen og fortsetter
inn i Clermont-Ferrand, blir det en

Noen av vulkanene i Auvergue med Puy de Dome i forgrunnen med Tv-rnasten,
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nedstlgnlng ph 1000 m. Byen lig·
ger neda i at krater mad at 9 mil
langt sletteland nordenfor: Llmaq
ne. Langs en forkastning i byen er
del over tjue mlneralske kl lder.
Farru len at geologisk museum, er
katedralen av Interesse. Den er
bygget BV lava fra stedet . Votvic pa
tzcc-tanet, 09 denne er merknet
silk at katedralen er sort. Denne la
vas styrke har gitt mulighet for
s83rllg sianke sayler innvendig.
Nmringsmesslg ar byen mest kjent
som sentrum for Michelins bilgum
mtproduksjon. Nord for Limagne
Iigger tlnn - og wolframgruver i
Montebras og Montmlnes. 0st for
Umagne, i Bols-Notrs, neermere
beeternt Salnt-Prlest-la-Pruqne ttn.
nee noen BV Auvergnes viktigste
uranleler.

Et par mil rett 50f Ilgger den gamle
hovedstad Gargovle og Gargovles
letta, hvor arvernernes h0vding
Verclngetorix I Ar 52 f.Kr. sto til·
bake et angrep fra Oeesar. Vercln-

getorix ble senere start og ta tt t il
fange i Alesia lengre nord. Det er
en basalt-slette med bratte sider
ned til flatlandet. Det betyr at ba
sal ten I sin tid rant ned I en flat dal
og bre Iiggende og beskytt e denne
sletta mens heydene ble erodert
ned. Det star erma rester av arve r
nernes forska nsninger, som den
gang var 6 m haye. Innenfor kan
man se paralleltqaende steinmy
ser, som ser ut ti l bade a kunne ha
tjent som innhengning for buska p
og som reserveskyts. Midt i en
revs la en fin vulka nsk bornbe,
magnetlsk, som la godt i henoen.

PA vet videre tllbake ti l Le-Mont
Vore kan man ved en sidevei treffe
pa to elendommellge klipper, Tul
Here og Sanadolre, fl otte eksemp
fer pa vulkanrer. Ved foten av Tul
liere kan man I en revs av ned
fal len tra cchyphonolltt tin ne sma
krystauer av hauynitt.

STENKJELLEREN ~~~~
MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN

SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.
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Drar man sA sarover, over Monts
Dores, kommer man ned I et aval
des dalfere og sA over en As t il
Besse en Chandesse, et [ordbruks
sentrum . Lengre vest Ilgger Super
Besse. et kjent vintersportssted I
Puy de Saney's serskrAnlng. Tvers
over dalen Iigger Lac Pavln, et trill
rundt vannfylt eksplosjonskrater.
Dette krater regnes A veere ca.
3000 fir gammelt.
Man kan ogsA dra sarcver fra La
Bourboul le t il Bc rt-les-Orques,
hvor Dordogne er demmet opp
med 700.000 m3 betong fer den ren
ner vldere mot havet Ilke nord for
Bordeaux. «Orques» kalles basal t
sayler, som man kan fln ne an rek
ke steder. De ser nA ogsA ut som
kJempestore orqelpiper. PA velen
dtt kan man ta en avstlkker til La
besette, hvor det ses spor etter ro
mernes gullgraving . Over en mill .
m' av grunnen er endevendt.
Fra Bort-Ies-Orgues gAr en smaI
vel estover langs Gorges de la
Rhue, en dyp slukt som man av og
til fAr et gllmt av ned den bratte
skrenten . Det er en vakker vel opp
ti l Cordat I Cantal, hvorfra man
Igjen over Besse-en-Ohandesse
kan komme hjem til La Mont-Dore.
En annen mullqhet er a dra mot est
over et 1400m heyt fjellpass, Croix
Morand, som er regnet for et farllg
pass. Det torstar man om man har
opplevet sto rm i omracet, men det
kan ogd komme sne, som gjer
velen glatt. Velen tarer ned til St.
Nect alre, som blant annet har gltt
sltt navn ti l an kjent og god ost.
Denne IIIIe byen har over 40 kllder

og har ogd termalbad. Dessuten
har den en sterre kllde, som er byg
get Inn og utnyttes til produxsjon
av vaser, smA relieffer og andre
gjensta nder. Over en mal trekkes
guttaperka. som rnA tas av 19jen
ved 80°. Guttaperkagjenstanden
btlr sAplassert under det rennende
vannet, som avsetter at vakkert
kalk-karbonat over formen . (Slik ut
nyttelse fl nner ogsA sted I
Clermont-Ferrand og vest for Le
Mont-Dote). Ved slden av kllden
fant vi avsetnlnger av aragon Itt og
aurip igment I sterkt gule. rede og
qrenne farger.
Lengre ser IIgger Masslac i sent
rum for en rekke antlmongruver.
Mange vakre stlbnlttstuffer skal
veere kommet herfra. Dessuten fin
nes gull I omrAdet. Aurillac lengre
vest er hovedbyen I Haute Auver
gne. Her f1nnes at vulka nolo gisk
museum. Forevrig gar det rykter
om gull I elva Jordanne.
Den starste l oppen, Plomb de Can
lal 1835 m.o.h., Iigger lengre nord.
Man anlar nA at Cantal egenllig er
en eneste stor vulkan, Europas
starste. Det er vanllg at fott urlste
ne tater etter og ofte finner vakre
ametyster. I visse omrader fl nnes
ogsA mammu t-fossller.

Auvergne er et vakkert og lnterea
sant fjell-landskap , som man gjer·
ne kommer ti lbake tl l. VI valgte ok·
tober og var heldlge med veeret.
Tur tst-sesonqen er da over. og det
er bedre plass og bliligera A lele
seg hueveere. Dog bllr dagene kor.
te: det merkner ved 4-5-tiden.
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FYRSETTING· EN
ELDGAMMEL TEKNIKK

Fra Kjemi 1-84 Av Per M. K. Sandvik.

Fyrsetting har veert i bruk i uminnel ige tider. Likevel er det ikke mer enr
drayt hundre ar siden man anvendte fyrsetting ved Kongsberg Selvverk.
Men man brukte ikke vann for a brakjale berget efter oppvarmingen, del
er en feilaktig oppfatning som farst har fatt fotfeste i nyere tid. Likeve l
var det iIIe nok a vcere bergmann i den sure reyken, ·Sa det er ikke a un.
dres over at mange nok kunne se pa bergverkene som et slags helvete
pa jord. Forfatteren av denne artikkelen, berqlnqeniar Per M. K. SandvU
har tatt sitt utgangspunkt i en beretning skrevet av rnuseurnsbestyrei
Sverre 0degaard pa R0ros.

Fyrse tt ing pa 1500-tallet , sli k Agr ico la gjenga den i De re metall ica .
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Fyrsetting ble brukt ved grubedrift
allerede i forhistorisk lid i harde
bergarter nar det var urad a kile el
ler hakke ut malmen. Bergveggen
ble varmet opp med bal, og nar il
den var brent ned kunne det mate
rialet som lot seg kile ut eller var
skallet av fraktes bort ter nye bal
ble tent. Et rneysornrnellq strev pa
en meget varm arbeidsplass . Det
gikk med store mengder ved og ef
fekten var beskjeden. Et brukbart
resull at i en grubegang (ort) kunne
vane en inndrift pa to fi ngerbred
der etter en fyring ; i lepet av en rna
ned 2-7 meter.

En eldgammel metode
Metoden er betinget av bergarte
nes og mineralenes fors kjell ige ut
videlse ved oppvarming. Fyrset
ling ble i 1556 beskrevet av sakse
ren Georgius Agricola, som i sin
store bok «De re metallica.. hadde
samlet all som man pa den tid vis
ste om maimer og bergverksdrift.
Boken ble i 191 2 oversatt fra latin
til enge lsk av bergingenil2lr Herbert
Hoover og hans frue Lou Henry
Hoover, det senere presidentpar i
U.S.A. Metoden er ogsa beskrevet
pa svensk nvor man bl.a. i Rin
mans «Bergverkslexicon» av 1789

kan lese om «t tl lrnaklnq..eller «elo
setting» i Wetterdahls «Popular la
robo k i gruvbrytning.. av 1878 eller
i Lind roths avhand ling «s tora Kop
parberget.. fra 1955. Pa norsk om
tales fyrsetting i Amund Hellands
«Haandboq i Grubedrift.. fra 1877,
og i «Tldsskrltt for Bergvresen ..,
November 1914 gir dlrekter Chr. S.
MOnster en meget interessant be
retning om erfaringer fra Kon
gsberg . Ved selvverket ble fyrset
ting brukt pa spesielle arbelds
plasser hell frem til 1890, d.v.s. ca.
270 ar etter at kruttsprengning ter
ste gang ble torsokt i en tysk gru
be. Der veden var billig kunne
sprengn ing konkurrere i hardt fjell
hvor datidens borstal kom til kort.

-rnen vann brukte man ikke

Av og til kan man lese om at det
matte helles vann pa det opphete
de berget for a fa det iii asia sprek
ker, en praksis som ikke later til a
ha veert bruk t ved grubedrift under
jord i historisk lid. Den er heller ik
ke nevnt ovenfor. Hva sier sa opp
slaqsbekene? Hverken Gyldendals
konversasjonsleksikon av 1935 el·
ler Aschougs noe senere nevner
vann i forbindelse med fyrsetting i

l

GEO-INSTRUMENT
5440 Mosterham Box 52 Til.: 054/20958

Inst rumenter og Utstyr for yrke og Hobby
Mikro skoper, UV-Iamper, Geigertellere Hardhets bestlkk osv.

Be om katalog, Konkurransedykt ige priser, grei og enkel Finan siering
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gruver. Medarbe iderne var henh.
vis bergi ngen iorene Johan Kraft
Johansen og Rolf Myhra. Senere
har forlagene gatt over til «vann
metoden» som bl. a. nevnes bade I
Store Norske (Ieks lkonet!) og i Ett
blndslekslkonet. Der star del: «Me
tode for a bryte ut fjell ; ble brukt
for sprengstoff ble aim. I gruve·
drift. Favaved ble sti lt opp mot
stu ffen (bunn av sjak t eller stoll);
nar fjellet var til strekkell g varmt ,
ble det slatt vann pa, sa stelnen
skjornet og lett lot seg bryte» , En
opplysning som forst har fatt Inn
pass I ett oppslagsverk, kan etter
hvert ti lsynelatende bll et faktum.
0degaard forteller I sin artikkel at
bruk av vann var ansett som uhel 
dig da det gjorde berget hardere
og vanskeli gere a bryte ut. Det
matte forovri g vsere plagsomt nok

a komme ned i den varme roykfylte
grube om man ikke attpat ll skulle
bll sko ldet av vanndamp. Falkber
get skrev et sted at mange omkom
ved stan k...

Eddik· til bergbrytning og salat

Myten om bruk avvann ved fyrsetling
har veert seiglivet. Kan kilden vsere
Agricola som i «De re meta llica» tor
talte at Hanniba l for a komme frem i
Alpene med sin heer brukte lid og ed
dik, som de romerske grubearbeider·
ne I Spania? Ifolge Hoovervar den ro
merkse forfatter Livius (59 f.Kr. · 17.
e.Kr.)den fo rste som skrev om Han
nibals fyrsetting som foreglkk ar 218
f.Kr. Et annet sted anbefales eddlk t il

CANOPUS - Svein O. Haugen

Andrenbakken 9, 1370 A sker
Postadr. : Box 30, 1393 0 stenstad
TI~: 02 - 79 57 30
Postgiro 4 37 98 30

K un et t slags materiale, men aldri t o like eksemplarer:
Den fem t e klassiske ede tsten - OPAL,
hovedsake lig fra var~ egne gruver I South Australia.

RO L'GH fo r mlneral sarnl er e, hobbyslrpere og lapldzerer.
TR IPLETS t il ringer o,a, "brukssmykker",
SOLIDS som investering og til modellsmykker,
med vurdering.
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bade bergbrytnlng og salat! Ogsa Pli· statt sund med knusesten ter det ble
nius d.e. (23 . 79 e.Kr.) kom inn pa stett I stenm ortere for til slult a bli fln
delte med bergbrytnlng , men pa hans malt I handkverner av sten (av utterel
tid var metoden anerkjent-i lltteratu- se som de egyptlske kornrneller). Det
ren- tllteyer Hoover lakonlsk. Over- er Ikke umulig at brakj0ling med vann
levnlngen om bruk av eddlkivann kan tllsatt eddik gjorde at den sotede mal
muligens stamme fra en terromersk men ble flnt oppsprukket og dermed
grubepraksls. Kan det tenkes at bra- leltet nedknuslngen. Men de som ble
kj0ling av berget hadde betydning for utpekt til a ga Inn og pose vann pa
driften av de gam Ie gullgruber? God- den varme stuffen flkk nok en lite rnls
set ble fraktet ut av gruben og ble unnelsesverdlg oppgave. Ved egyp-
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FRA SCHIBSTED OG
NAGS-NYTT

NA kan den igjen skaffes!
NORGE BLiR TIL
Norges geolog iske historie. En lnnterlnq i bilder og tekst for undervisningsbruk.
Avstanden mel10m geologer og publikum har hittil vaert altfor stor, sier professor i geologi
ved Norges Landbruksheyskole, Steinar Skjeseth. - Det ermitt hAp at NORGE BLiR TIL vii ut
jevne dette forholdet , og saerlig bli til nytte i skolene og geologiforeningene.
Man rna ta fantasien til hjelp for A gripe fatt i den geologiske utvikling . Man mA viske ut fjell ,
flytte hay og lnnsleer, bygge opp nye fjell og meisle dem ned igjen . Man ma tenke seg is , hay
og fjell i et evig kretslap, vekslende mellom nedbryting og oppbygging. Det er dette kretslepet
NORGE BLiR TIL forteller om, helt fra urtiden for ca. 3 milliarder At siden og frem til var tid.
Boken er utstyrt med instruktive farge illustrasjoner og lettfattelige oversiktskart , og innehol 
der et veil av fascinerende opplysninger for aile som er interessert i landets hlstorle.

Boken kan bestilles gjennom NAGS's Nytts redakter av medlemmene fra torenlnqer
tilsluttet NAGS. Hettet har 65 sider og formatet er 23x30.
Prisen er kr. 48,-.
De foreninger som kan innsende sam let bestilling og selv distribuere heftet pa f.eks .
meter vii selv beholde de innsparte portokostnader.
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ternes drift av de tallr ike gullgruber
lan gs Hedehavet og i Nubi a var det
if01ge greske forfattere en vol dsom
innsats av menn eskem ateriell for a
skalle faraoene det eftertraktede me
tal l. Krigsfanger, kriminelle og U0n·
skede ind ivider ble i disse varme
strek satt i hardt arbeide med primiti
ve redskaper av oppseere som talte
et tremmed spralc, Fyrsetting rna un
der disse forhold ha vsertover all be
skrivelse forferdelig . De som var
tvangssendt hit kunne bare hape pa
en snarlig dad,

Gruben: Helvete pa jord?

Sverre 0degaard mener at grube·
rom satt i brann rna ha vasrt et ba·
de skremmende og gripende syn
som kunn e gi de gaml e en klar tor 
estill ing om hva som ventet dem i
det hinsidige. Dette far meg til a
fund ere pa om ikke beretningene

om fyrsettingen i de gruber som
var I drift fo r 4·7000 ar siden, kan
ha medvirket til a skape tankebil·
det «helvetes pine »? Sa sent som i
1739 var den svenske botaniker
Linn e forferdet over det han sa ved
besek i Stora Kopparberg: «de til
metallen darnda och som djavl or
svarta laboranterna, som nakne t il
medianen arbetade i sot och rnor
ker ornvavde av rok och os pa alia
sidor medan svettan rann ur deres
kropp som vatten ur en pase».

Det er meget mul ig at Linn e har
overdramat isert sine opplevelser.
Arbeidet med fyr setting rna antas
a ha veert ettertra ktet i fje llbygde·
ne i Norden, ford l det ga noenlun
de sikker intekt. Og det til og med i
kontanter, mens beta l ingen i man
ge andre yrker vesentlig besto i
mat og klaar. Men forholdene ved
grubedrift som i naaringslivet tor
0vrig er held igvis i dag heIt anner
ledes enn dengang.

JUBILEUMSHEFTET
t il SrMlandets Geologiforening er na

til salgs for kr. 45,- prostk.
Mange interessante artikler, geologiske sa

vel som gruvehistoriske.
Bestilling sendes til:

Axel Kl!lnig, Postboks 38, 4760 Birkeland
Postgiro nr.: 3307907.
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Bergbryting i eldre tider

I Arbok for R0rostraktene for 1982 a lage en utv idet fremstilling i et
star en beskrivelse av bergbryting hefte hvor det kan bli plass til erfa
av Sverre 0degaard, kjent som rnu- ringene fra Kongsberg Selvverk,
seumsbestyrer pa R0ros og for si- evt. fra Blaafarveverket pa Modum
ne vakre tegninger fra bergstaden. og for den serie utmerkede foto
Med sikker bakgrunn, fagkunns- grafier som viser driften i den har
kap og stor innlevelsesevne forkla- de kvartsittmalm i Lokken gamle
rer han fyrsettingen slik at vi bli r grube. En slik publ ikasjon illu 
overbevist om at nettopp slik fore- strert med tegninger i 0degaards
gikk den i Herostraktene. Jeg ha- elegante strek vi lle bli en verdifu ll
per at 0degaard en gang far tid t il t ilvekst ti l var bergverkslitteratur.

Kilde:
Sverre I?Jdegaard:
Bergnbryting i eldre tider.
En artikkel i nr. 7/1982; Arbok for
Rerostrektene fra Reros Museum
og historielag.

NORSK STEIN-HOBBY
4990 S0NDELED
Tit.: (041) 54528

DETALJ
OG

EN GROS
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LITT OM MIKROFOSSILER OG
OLJEGEOLOGI
Av Morten Smelror.

Mikrofossiler omfatter ersrna skall og rester etter dyr, planter og bakte
rier. De f1este mikrofossilene stammer fra encellete planter eller dyr og
tllharer grupper av planktoniske (ccfrittsvevende i vannrnassene») orqa
nismer som levde i havet. Men fragmenter av sterre organismer (tenner
0.1.) kan ogsa regnes med blant mikrofossilene. Mikrofossilene framtrer
derfor som en lite ensartet gruppe, der aile er sa srna at de bare kan stu
deres ved hjelp av mikroskop eller lupe. Mikrofossiler er derfor av prakti
ske arsaker ikke seerlige atraktive samleobjekt for amaterqeoloqer, Inn
enfor geologisk forskning har det derimot i de siste tiar funnet sted en
neerrnest eksplosiv vekst i faget mikropaleontologi. Den praktiske an
vendbarheten av mikrofossiler innenfor oljeindustrien har utvilsomt veert
den viktigste kilde til denne utviklingen.

S TElN - tN tVt:NTYRLIG DOBBY

VI DAR ALT DU TKfNGER
DET NYE DlAMANTSAGBLADET STAR rAMAD 5

SLiPEBORD OG SAGER FOR KURS OG SKOLER
.ST]\R. OG .GRAVES. HOBBYMASKINER
RAsTEIN, MINERALER, BEARBEIDET STEIN,
INNFATNINGER, SMYKKER OG GAVEARTlKLER

~.~j~R5TAt>~
UTSTYR fOR SllIYKKf:Sn:INSUPING
fORRETNING: KIRKEVEIEN 6.3. l.344 HA5LUM
P05TADRESSE: 511lRHALLA 20. l.344 HA5LUM
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Foraminiferer og radiolarier er en
cellete dyr. Foraminiferene som
ottest har et spiralsnodd, flerkam
ret skall , er vanl igvis mellom 0,1 
1mm store. Radiolariene som har
et fast skjelett av kiselsyre (slo.),
er fra 0,5 til flere mm store. Mus·
lingkreps er som navnet raper srna
krepsdyr som minner litt om rnus
linger ved a ha et toklaffet skall
som er hengslet sam men pa rygg
siden. Skallet som er av kalk (evnt.

DE VIKTIGSTE MIKRO·
FOSSILENE
Som nevnt representerer mikrofos
silene en mangeartet forsamling ,
og hvilke grupper som er viktigst
eller som opptrer hyppigst avhen
ger av hva slags avsetninger vi un
derseker og hvilken tidsepoke vi
befinner oss i. Her kan det veere
mest interressant a se litt pa de
fossiltypene som er vanlige i de
petroleumsferende avleiringene
pa var egen kont inentalsokkel.
Figur 1 viser noen av disse fossil
gruppene og angir hvilke geologi
ske perioder de opptrer i.
h'::;.~::t: I
I~ ! Ir-l- II I'" I ! I ! jl' ii ~l 3 i

[s I": I
, W- -j
i ' .
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FIG. 1

+ kitin) er vanligvis mellom 0,5 og
1,5 mm.
Diatomeer og sillkoflagellater er ers
rna encellete alger med veggskall el
ler skjelett av kislesyre. Diatomeer fin
nes idag i ferskvann og i havet, og er
blant jordas viktigste prlrneerprodu
senter av organisk materiale. Siliko
flagellatene som lever kun i saltvann,
spiller en mindre viktig rolle. Kalkfla·
gellater er encellete havlevende alger
med en cellevegg dekket av mikros
kopiske kalkplater (kokkolitter). De er
srna, ottest mindre enn 20/100 mm,
men kan opptre i sa store mengder at
de er bergartsdannede (eks. de hvite
krittklippene i Danmark).
De overnevnte mikroorganismene har
aile mineraliserte skall eller skjelett
deler som gj0r at de er relativt mot
standsdyktige mot nedbryting og sa
ledes har gode muligheter til a bli
oppbevart som fossiler. En annen ty
pe mikrofossiler bestar av motstands
dyktig organisk materiale
(sporopollenin-Iiknende stofter). Den
overveiende del av mikrofossilene i
denne gruppen stammer fra planteri
ket, og av stertst betydning er pollen
og sporer av heyere landplanter, samt
cyster (hvllesporer) av dinoflagellater
og mikroskopiske granna/ger. Selv
om hovedtyngden av fossile dinofla
gellatcyster bestar av kun organisk
materiale, kan det veere interessant
a merke seg at man na etterhvert har
pavlst former med veggmateriale av
kalk eller silika.

HVORFOR STUDERE MIK·
ROFOSSILERI
Ved a studere fossiler i sin alminn
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lighet far vi stadig ny og sterre inn
sikt i utviklingen av plante- og dyre
riket gjennom jordas historie, og vi
kan bedre torsta hvordan utviklin
gen av livet pa var «bla planet» har
veert knyttet til vekslinger i livsmi
ljeene gjennom geologisk tid. Ut
viklingen av dyr og planter har veert
en enveisprosess, og fossilene vi
finner i de ulike avsetningene kan
derfor brukes til a bestemme den
relative alderen pa de lagene de
opptrer i. Gode ledefossiler er sl ike
som har stor geografisk utbredelse
(slik at vi kan sammen ligne avset
ninger over store avstander og pa
ulike fortidskontinenter) , og samti
dig har kort velavgrenset opptre
den gjennom tid , dvs. fossiler som
er karakteristiske forKun et lite be
stemt tidsrom av jordhistorien.

Innenfor oljeindustrien brukes nesten
bare mikrofossiler som ledefossiler.
Ved boring etter olje og gass far man
opp bare srna mengder pmvemateria
Ie ((cuttings)) eller borkaks) og oftest
inneholder det ikke identifiserbare
makrofossiler. Aoppdage en virvel avo
en fiskoogle (Ichthyosaurus) fra [uratl
den, slik det blir gjort av Statoil i

FIG.2

brenn nr. 1 pa Gullfaks-feltet, er near
hundre prosent sikkert en engangsfo
retredelse. Man rna derfor basere seg
pa mikrofossilene som vanligvis ftn
nes i hundre til tusentall i en liten
stelnpreve pa 10 til 50 gram.

Ved siden av aldersdatering avavset
ningene og sammenligning av geolo
giske prover fra flere ornrader, kan
mikrofossilene ofte ogsa brukes til a
tolke avsetnlnqsrn iljeet for en gitt se
dlrnentpreve. Hvis vi finner bare mik
rofossiler som stammer fra landplan
ter i en preve (dvs. pollen og sporer,
samt plantefragmenter), tyder dette
pa at lagene proven stammer fra lag
avsatt i ferskvann , elv eller et myr-
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sump ornrade. Finner vi derimot ma
rine dyr eller planter i en sed iment
preve , viser dette at proven sannsyn
IIgvis stammer Ira et lorholdsvis
grunt havrn llje. Kanskje i neerheten
av et delta der poll en og sporer har
blltt Iraktet i havet med elvevannet?
A gjenkjenne et deltamilj o i en sedi
meteer lagrekke kan veere av sterste
betydning lordi sll ke avsetningsmi·
ljeer olte rom mer bade kil debergar
ter lor olje og gass, samt reservoar
bergarter der petroleum kan samles
opp (pores sandstein) og holdes, om
reservoratet er lorseg let med en gun
stig takbergart (<< cap rock»), En rna
imi dlerti d na i mente at en geolog lk
ke ukritisk kan torseke a rekon st rue
re et tid llgere avsetningsmilj o ut Ira
mi krolossilene alene. I tiIIegg rna
hun/han ogsa underseke sediment
typenes strukturer og rnlneral torde
ling med mere, lor a la et mest rnuliq
korekt helhetsbi lde.

MIKROFOSSILER OG DAN
NELSE AV PETROLEUM

Oppsamllng av organlsk materiale i
sedimentene og dannelse av petrole
um er tidllgere behandlet i NAGS-Nytt
nr. 2 & 41984. Det er vik1ig a huske pa
at mikrolossilene utgjor en vesentllg
del av de organiske srnapartlklene
80m er opphavsmaterialet til petrole
um. De organiske mikrolossilene
gjennomgar samme omvandllng 80m
annet kerrogen (se NAGS-Nytt nr. 2
1984) ved akende overle iring av sedi
mentene de opptrer I og ved ekt tern
peraturpavlrknlnq vii poll en, sporer og
dinofl agellatcyster m.m. skille large
Ira Iys gul (gjennomsiktig). ti l morkere
gul via orange, brunt og til slutt svart.
Dette skjer lordi det organiske materi
alet bllr stadig mer karbonisert (Ior
kullet) ved ekende termlsk pavirkn ing.
Fargeendringene I de organ iske mik-
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rofossilene kan saledes brukes som
et mal for den teperaturpavlrknlnq et
sediment har veert utsatt for. I oljein
dustrien brukes gjerne en skala fra 1
(Iys gul) til 5 (svart) for a tilnserrnet an
gi den geotermiske pavlrknlnqen av
en lagpakke (ens.k.«Thermal Alterati
on lndex--skala eller TAl-skala). Fin
ner vi eksempelvis bare Iys gule pol
len vet vi at denne ikke har vesrt til
strekkelig ternperaturpavlrket til a ha
virket som petroleumskilde. Pa den
annen side, hvis preven var rommer
bare utbrente, forkullede organiske
rester, vet vi at sedimentet har pasert
katagenesestadiet (se NAGS-Nytt nr.
2 1984) og mistet sitt innhold av olje
og vatgass. Forekomst av orange og
brunaktige pollen, sporer eller dina
flagellatcyster i en gitt preve, viser de-

rimot at vi her beveger 055 inn i det
«atraktlve oljevinduet» (vanligvis mel
10m 5O-200°C) der olje og vat gass har
blitt dannet.

Tradisjonelt har foraminiferene
vesrt de mest anvendte mikrofossi
lene innenfor ol je industrien . Men
fordelen med a bruke mikrofoss i
ler som bestar av organisk materi
ale oqsa til rutlneundersekelser er
imidlertid apenbar, i og med at dis
se kan gi opplysn inger om tempe
raturpavlrk nlnqer i avsetningene, i
tillegg til a virke som ledefossiler
og rnlljalndlkatorer, Pollen, sporer
og di noflagellatcyster betraktes
na derfor av de f1 este som de mest
idi elle paleonto log iske «redskap»
innenfor praktisk oljegeolog i.

APNINGSTIDER:
Fra kl. 14C!!' -18C!!'
L.rdag 10C!!' -lSC!!'
Mandag stengt
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Gulljakt i Narvik
Fra Dagningen Lillehammer 11/8-84.

Av ODDVAR KRISTOFFERSEN,
Narvik:

•

•

Det kan bli duket for det reneste
gulI·rush I omnidet rundt Narvlk
framover. I sommer er det foretatt
omfattende undersokelser I ornr a
det nord for malmbyen, og resulta
tene sa langt, er sveert lovende.
Det er derfor grunn til a vente
kamp om drlftsrettlghetene til orn
radene der man na har statt fast at
det er gull.
Forst senere I host vii man fa
tastslatt hvor store gUlimengder
som beflnner seg I fjellene nord 
est for Narvlk. Det er I tillegg fun
net store mengder selv og kobber.
Forelopige undersekelser viser et
Innhold pa to gram gull pr. tonn, og
den ne gehalten ser ut til a veere
stabl l gjennom det ornradet som er
undersekt , To gram gull for hvert
to nn er vldere det som er nok til a
dr ive gruvevlrksomhet lennsornt,
To selskaper operer I ornradet hvor
fu nnene er gjort, EKAB·Norge og
ARGO·Norway. De har vsert sveert
hemmel ighetsful le med det de har
fun net sa langt. Det ble foretatt
mlndre undersekelser I fjor, og
arets storstllte satsing fra begge
selskaper med bl.a . flere amerl
kanske berglngenlorer tllstede, gir
grunn t il a tro at det er lnteressan
te funn som er dukket opp.
Mengden av mlneralene I ornradet
er av et om fang som far mange til
a sperre seg om hvorfor det Ikke er

blitt oppdaqet fo r. Svaret som gls
er at Norge I det hele tatt har vrert
for darlig undersekt, og at det fin
nes mange ornrader hvor lenn sorn
gruvedrlft kan settes I gang .

Amatartunn
En av de som ser ut til a ha skut t
«gullfuglen» er Gerd Isach sen fra
Narvlk. Hun har rett lghetene for
store deler av det ornrade t som na
blir undersekt, Det var som ama
torgeolog funnet ble gjort I fje ll
omradene utenfor Narvlk . Og na
har hun fatt de store lnternasjona
Ie gruveselskapene t il a sta I ke for
a jobbe for seg. Derfor vente r hun
nok ogsa spe nt pa resul tatene fra
de omfattende undersokelsene
som er foretatt I sommer.

Store inntekter
Sine terste Inntekter kan hun vente
a fa allerede I host. En tabbe gjor
de at Vegvese net tok ut fyllmasse
til den nye mellomrlksvele n mel
10m Narvlk og Kir una fra Bjorg
Isachsens ornrade, Gull for 20 mil
Iioner kroner og sel v for et noe
mlndre belep Ilg ger na under as
fa it. Hennes erstatnlnqs sekrnal
ventes tatt opp etter at unde rsekel
sene bli r klare en gang I host.
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Skedsmo far landets
terste geologiske park

Av Marit C. Anderssen. Foto: Kay Stenshjemmet.
Fra Akershus Arbeiderblad 23/8-85

«Geo-parken» ligger i Skedsmos grustakomrade ved Trondheims
veien. Fram under sanden steg et tusen millioner ar gam melt
grunnfjell med vakre formasjoner. Meningen er at sandtaket skal
bli et attraktivt turlstrnal, og ikke minst undervisningssted for
bade lokale skoler, heyskoler og universitet.

Tidligere styreformann i Sandforretn ing og ildsjel i arbeidet med geo-parken , Rolf Lie
Kaaten er stolt av geo-parken:
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- VI oppdaget grunnljellet i 1982.
og har engasjert mange gode krel·
ter lor A IA Istand denne parken.
Fjellpartlet er na renset og spylt,
demonstrasjonstavler er montert
og en parkerlngsp lass er planert.
Det hele er uttert lor 20.000kroner .
bevllget av Skedsmo kommune og
Iylket, sler Kaaten.

Etter at man hadde oppdaget
grunnljellet ble prolessor Stelnar
Skjeseth Ira As Landbruksheqsko
Ie kontaktet. Han lant Ijellpartlet
sA interessant at han loreslo A an
legge Norges lerste geologlske
park I ornradet. Etter diverse meter
med represen tarite r Ira kornrnu
nen, Iylke , sandlorretn lngen og na
boene rundt ble en plan lor arbel
det laget. Overlngenler Kaaten har
vrert arbeldsutvalgets lormann:

- Egentlig skulle jeg gAtt av med
pension i 1982, men dette arbeidet
var sA spennende at jeg lortsatte
pA halv dag, ler han, og lortsetter:

- For millioner av Ar slden sto
hele dette omrAdet under vann.
Vorma rant lorbi og dro med seg
stein Ira Skrela og Gudbrandsda
len. Noen sveere ste iner ble ette r-

latt her. En del sjeldne planter som
vanllgvls Ikke vokser I ser-Norqe
IInner vi ogsA her. Arsaken til de
vakre lormasjonene i Ije llet er at
lIytende kobberkis etter hvert har
stlvnet.

PA platAet over grunnljellet er det
stept en mur hvor man har murt Inn
lorskjelilge stelnsorter: mosalkk·
stein Ira Moelv, granltt loldede
gnelsarter osv.
-Dessuten lette vi etter vann I
grunnljellet . og lant vann pA 62
meters dyp, lorteller Kaaten . Her
har man laget en brenn murt opp
med ste iner. Fra denne renner det
vann gjennom sand og ned I et re
servoar hvor man har satt opp ei
vannpumpe silk man brukte I gam·
Ie dager . Brennen er murt opp av to
av landets slste ste lnhoggere. bre
drene Kristiansen Ira Groruddalen.

- VI er kun lerdlg med terste etap
pe I arbeldet med parken, og det
har blltt sveert sA blllig takket veere
masse dugnadsarbelde, bl.a. ved
hjelp av Rotary og Lions i omrAdet
, sler Kaaten. Det gjenstAr A gress·
legge omradet, lage pene stier og
sette opp benker silk at dette skal
bll et ettertraktet turlstrnal.

FOSSILSAMLING TILSALGSl
Over 2000 eksemplarer
Mange unlke lossller

Norske og utenlandske.
TOM HOEl Bygdoy Aile 125 b, 0273 Oslo 2
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Europas dypeste
museumsgruver

Av Nils Drolsum. Fra Drammens Tidende . Buskerud blad 30/6·85.

SAGGRENDA: - Det un ike ved Kongsberggruven e er at de er Euro
pas dypeste museumsgruver, sier arlttsinqenier Per Halvor SeEle
bakke ved Bergverksmuseet i Kongsberg til DT-BB. Sammen med
de andre som star for turistbeseket til gruvene pa Saggrenda, gle
der han seg over store besekstetl denne sommeren.

EI fullaslel log med turister pa vei inn i bergel del bla.
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Solverksgruvene har pa mange
mater skapt Saggrenda. Bygdens
navn kommer Ira sagbruket til
solvverket «Gabe Gottes Sag» Ira
1700-tallet ga grenda sitt navn. Og
selv om 28 ar er gatt siden den si
ste solvklumpen ble tatt ut Ira be
rget det bla , noldes lortsatt inte
ressen lor verket og dets hi storie
seg ved like. Arlig kommer 25-30
000 mennesker Ira mange kanter
av verden lor a se pa restene etter
solvverksdriften.

Er vreret darlig, som det var i store
deler av arets lelleslerie, er be50

ket ekstra storl. Da velger lolk a
holde seg innendors. Og om det er
litt kaldt , sa pi ages man i aile fall
ikke av regn nar en drar innover
Ijellet i de artige minitog-vognene.

I sornmer-sesonqen er det 16 an
satte som tar seg av denne turist
virksomheten . Fordelt pa 13 vog
ner Iraktes det ca. 100 turister pa
hver tur de ca . 2300 meterne som
turen er pa. Syv tog gar det om da
gen . Toglerden tar droye 10 minut
ter og omvisningen ca. tre kvarter.
Da har de besokende latt med seg
noen av de mest sentrale delene
av Konqsberq-qruvene,

Flere gruver
Srelebakke lorteller at man har
planer om a apne Ilere gruver lor
besok. Da kan man skape en turi-

stattraksjon av store dimensjoner.
Da kan man tenke seg montert Iys
og Iydeffekter som i Olavgruva pa
Roros . - Det blir et spersrnal om
bevilgninger. Far vi dette til har vi
muligheter lor a lage en museums
gruve i en helt annen rnalestokk
enn den vi har i dag, sier Srelebak
ke. Det vii oqsa skape ganske flere
arbeidsplasser ved anleggel. 
Hva er det som trekker turister inn
i berget det bla? - Folelsen av di
mensjoner, av morket og kulden.
Temperaturen gar ned til syv gra
der inne i gruvegangene.

300 gruver
Kongsberg Solvverk var i drift Ira
1623 til 1957 med et avbrudd mel
10m 1805 til 1816. Driften gikk noe
opp og ned. Etter at man i 1832
lant nye store solvlorekomster, var
det en peri ode stor vlrksornhet . Fra
1850-arene ble driften av solvver
ket sentraliserl. Tilsammen orntat
tet virksomheten 300 gruver og
skjerp. Utstyret Ira gruvedriftens
dager star intakt inne i selve gruve·
ne som turistene besoker. Der tar
de ogsa demonstrert den beromte
«Iahrkunst» - en stigemaskin som
var et effektivt belordringsmiddel
og som gjorde jobben som heis. I
SI. Andreasberg i Hartz i Vest
Tyskland har man lenge hevdet at
man hadde den eneste «Iahrkunst»
i verden . Men Kongsberg har altsa
sin.
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Geo-parken apnet
Av 0ystein Ottesen
Fra Akershus Arbeiderblad
28/8-85

Her er del Ijell Ira Rondane og
stein Ira Moely_Du kan pa en heIt
enest aende mate se hvordan Ro
merike ser ut innl. Og enda mer
oppslktsvekkende - du kan se hvor
dan Romerike sa ut lor tusenvls av
ar siden.
L" rdag ble landets I"rsle geo·park
oll isieit apnet i Skedsmo. Ved gru·
staket pa Berger kan du la nakke 
len til Romerikes geologiske hlsto
rie.
- Geo-parken ma bll et atraktlvt tu
rlstmal, og ikke minst el nytt ig un
dervisningssted, sa Iylkeskullur.
sjel Lars Hauge Yad InnYialsen av
landets terste gao·park i Skeds mo.

Trond Torud som er lormann i
Skedsmo kull urslyre sto lor den
l ormelle apningen.
- Geo-parken rna la belydn ing lor
oss aile , men spesiell lor barna.
Den kan gl en helt unik hlstorleun
dervisning . Og lnnvlelsen og reall
seringen av denne parken i Skeds
mo er ogsa et bevis pa at kulturll 
vel beeres opp av en arme entusl a
sti ske og Innsiktslul le gratisarbei·
dere, sa Torud. Han lenkl e pa den
enorme dugnadsinnsats en som
ligger bak landels terste geopark.

Det meste representert
Ideen likk Steinar Skjeseth. Geolo
giprol essoren, som ogsa er ek-
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spert pa Romer lkels geo-historie,
Ian I ste in Ira Moelv og Ijell Ira
Rondane ved Berger grustak i
Skedsmo.
- Vi lanl en Ijellnabb som sl akk
opp av grust aket med monster.
Fjellel var ulattelig gamme ll . Del
ble i sin lid brutt ned og tart nordo
ver. Her i geoparken er del meste
av dal og Ije ll represenlert. Sa som
sandslein Ira Li llehammer og
gneis Ira Skreia, lorleller Skjeselh.
Lordag ledsagel han om lag 150
gjennom geo-parken 1 Skedsmo.
Han tok oss med tusen millioner ar
tilbake i historien. Og mange sper
ret oynene ekstra opp da han lor
tal te at havet en gang stod helt
opp til Heksebergl jell et like nord
lor geop arken . Heksebergl jellet
stakk opp av isen, og det ble avsatt
ulattelige mengder med grus , men
ogsa rullestein.
- Her har dere romerrikssletta sa
prolessoren pa rundturen i geo
historien i Skedsmo.
- Vi boret nemllg etter vann. Pa 62
meters dyp lant vi grunnvannet.
Vannet renner Ira bronnen gjen
nom sand og ned til ei pumpe. Van
nets vandring viser hvordan remer
rikssletta ble til.

Vulkan
Nest e prosj ekt 1 geoparken bllr
bygg ing av en vulk an. - Vi har pla
ner om a mure opp en vulkan av de
vulkanske bergartene i ornradet .
Blant annet linner vi sll ke bergar
ter i Nittedal, sier Skjeseth.
Under apnlnqen av geoparken van-



ket det mye ros til initi at ivtakerne.
Spesielt professor Skjeseth. Rota
ry med Rolf Lie Kaathe n i spissen
har ogsa hall stor betydni ng. Den
som sammen med Skjeseth har bi
drall mest til at landets terste geo
park ble en realitet er nabo
grunneieren Hans Aas. I ti me- og
dagevis har Aas rense t og spyl t

fje lle t, planert og ryddet i parken .
Under apnlnqen Imdag takket
Skjeseth spes ielt Aas for hans
glimrende innsats ved a overrekke
ham et stort flyfoto av Romerrike.
Ogsa avdellnqslnqenle r Arne Soll i
fra Nilledal har bid rail sterkt i par
ken.

Bytteannonser i NAGS Nytt er gratis!
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STAUROLITI FRA
SALTEN,
NORDLAND
Av Lars O. Kvamsdal

Pa NAG&messa 1983 i Oslo byttet
jeg meg til et stykke med almandink
rystaller i glimmerskifer fra Salten.
Det er ganske mye av dette materialet
pa markedet. Da jeg studerte stuffen
nrermere, oppdaget jeg noen rnerke,
prismatiske krystaller i skiferen. Tyk
kelsen pa krystallene var ca. 4 mm og
lengden opptil flere em. Fargen er dyp
brun og krystallene er svarte ut ved
terste eyekast , Mineralet ble under
sekt ved Geologisk Museum i Oslo
ved hjelp av rontgen (fi lm nr. 26937).
Mineralet er STAUROUTI.
Det er grunn iii a tro at det er en del av
dette mineralet pa granatstuffene fra
Salten.

MULIGHETER FOR
GULLFUNN I
TROMS.

Norges geologiske undersokelse (NGlJ)
mener at det er mullgheter for interes
sante gUlifunn innenfor et mindre om
rade av den planlagte Reisadalen na
sjonalpark i Troms.

NGU har i en rapport til Miljovemdepar
tementet toreslatt at et ornrade ved
Fossestua mellom Bidjovagge og Rei·
sadalen pA grunn av paviste gullfore
komster blir holdt utenfor nasjonalpar
ken inntil det er gjort nrermere underse
keiser. NGU mener ogsa at grensen for
nasjonalparken ikke ber ga est for Rei·
savatn. Arsaken til dette er at mineral
forekomsten ved Bidjovagge Gruber
strekker seg inn i omradet for nasjonal
parken.

guUsme6ene
60tltla og marett-AMn
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Asker Geologiforening, n.~ '; 1
Tom Hoel , Bygd0y Aile 125 b, 0273 Oslo 2 ,. NAGS
Bergkrystallen Geologiforening, 0rsta og Volda. ,,,.,.,,.,,••.,,.,,•.•,,.••,",,,,,,,
Kristoffer Bang, Boks 241, 6101 Volda.
Bergen og Omegn Geologiforening,
Postboks 795, 5001 Bergen
Dalane Geologiforening
Anne Karin Tveit, Klevervelen 4, 4370 Egersund
Drammen Geologiforening, Postboks 2131 Strernse, 3001 Drammen.
Fenfeltet Geologi forening
Oddvar Lieng , Kasens , 3730 Ulefoss.
Folio Geologiforening, v/Anders Vandsemb, Nordby, 1400 Ski.
Fredrikstad Geologiforening, Postboks 43, 1620 Gressvik
Gj0vik og Omland Geologiforening, Postboks 334 , 2801 Gjev lk
Hadeland Geologiforening, v/Arne M. Sandlie, 2740 Gran
Halden Geologiforening, Postboks 232, 1751 Halden
Hedemarken Geologiforening, Postboks 449, 2301 Hamar.
Helgeland Geologiforening,
Magnus Svends li , Granasen 11,8610 Grubhei
Kongsberg og Omegn Geologiforening, Postb. 247, 3601 Kongsberg .
Moss og Omegn Geologiforening, Postboks 284, 1501 Moss .
Nordfjord Geologiforening, v/Martha R0yset , 6880 Stryn .
Odda Geologiforening,
v/Lars Mannsaker, Storekleiv 36, 5750 Odda.
Oppdalitten,
Kai Johansen, 7348 Oppda l
Oslo og Omegn Geologiforening, Postboks 922 Sent rum, 0104 Oslo 1
Ringerike Geologiforening,
v/Magne Pedersen, 0 11ejordet 15, 3500 Henetoss.
Sarpsborg Geologiforening,
Terje Bakkenget, Has letoppen 18, 1700 Sarpsborg
Stavanger og Omegn Geologiforening,
Asa Knudsen , Gausellbakken 4, 4032 Gausell.
Steinklubben,
v/Lars Olav Kvamsdal. Terntevn. 102,2013 Skjetten.
Steinklubben Trornse, Trornse Museum, 9000 Trornse.
Sunnfjord Geologiforening,
v/Odd Naustheller, Postboks 233 , 6801 Ferde.
Sunnhordland Geologiforening,
Asbjern Westerheim, Eldeyvn . 22, 5400 Stord.
Serlandet Geologiforening,
Erna Solas, Moy, 4890 Grimstad
Telemark Geologiforening, Postboks 1870, 3701 Skien .
Tinn og Rjukan Steinklubb,
v/Karsten Aaslie, Sam Eydesgt. 207 , 3660 Rjukan .
Tmndelag Arnatarqeoloqlske Forening, Postb. 953, 7001 Trondheim.
Valdres Geologiforening, Postboks 134, 2901 Fagernes.
Vestfold Geologiforening,
Postboks 1237, Krokemoa, 3201 Sandefjord.
Alesund og Omegn Geologiforening, Postboks 237 , 6001 Alesund .




