
Malmdannelsen i Langban var
som bunnen av R0dehavet i dag.
A v Harry 86kstedt S venska Dagbladet

Langban er jo kjent for sin mineralrik
dom. Som konkurrent om f0rste
plassen i verden finnes Sterling Hill i
USA med sine 260 ulike mineraler. I
Langban, der jern ble brutt allerede
pa 1400-tallet, ble mesteparten av
det svenske manganet produsert.
Her f innes en lang rekke sjeldne rni
neraler, og en rekke avhandlinger har
blitt skrevet . Men ingen har tidligere
fo rdypet seg i den fasinerende be
gynnelsen av Langbans gruvegeolo
giske historie, altsa om hvordan
disse maimer med aile sine mineraler
har blitt dannet.

Knut Bost rom, geologiprofessor
ved Stockholms universitet, og hans
medarbeidere mener at malmenes
type og forekomster i Langban er
mye lik den som har kom met og
kommer fra neddykningssoner og
spredningssoner.

Sprekker i havbunnen transporte
rer kaldt havvann flere kilometer ned
i jo rdskorpen. Vannet t ref fer smel
tede bergarter- magma- varmes opp
og slynges oppover. Vannet skiller ut
metaller. Pa sin vei oppover deles
disse i ulike stadier, som sulf ider sa
lenge lesninqen er sterkt sur, dvs.
mangel pa oksygen. Men nar 105
ningen blandes med kaldt oksygen
rikt havvann blir den alkalisk og oxy
der skilles ut . De dannede forbindel
ser avsettes pa havbunn og metall
rike deler dannes. Disse beskyttes si 
den av pat01gende avleiringer.

Det er gjennom heve «skorsteinsr»
pa ca. 2000-2500 m djup pa hav
bunnen, som lesninqen kastes ut
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som merke skver av het vreske.
Vreskens temperatur kan veere ca.
350· men det neve vanntrykket gj0r
at vannet ikke koker. Ved blandingen
med havvannet skilles kobber-, jern
og zinksulf ider. Skorsteinene er opp 
bygd av utskilte metallforbindelser.
De st vrter etterhvert sammen og det
blir srna klumper pa havbunnen. Slik
dannes maimer i naturen.

Nar de hydrot ermalt dannede me
tallrike sedimenter, dannes ved hav
strernrner, gjennom platektoniken
flyltes til neddykn ingssoner ved kol
lisjon med en annen del, kan store
deler helt enkelt skvtes opp pa land
og bli t ilgjengelige for menneskene.

Nar de kollidrende deler metes pa
dypet kan vulknisme op psta og me
tallsedimenter avsettes nrer ever
og kontinenter, gjennom prosesser
som er lik dem som finnes i spred
ningssoner.

Jernmalmen og manganmalmen i
Langban er angaende kemisk opprin
nelse forskjellige, men de ligger nrer
hverandre i fjellet og ber derfo r ha en
felles opprinnelse. Begge malmty
pene var faktisk sa neer hverandre at
de ble brutt i samme gruverom. I
Langban dominerer jern og mangan,
men bl.a. barium og kobber opptre r
sparsomt.
Malmkropp ene har blitt utsatt for
ulike krefter siden de ble dannet 
forvitring, fold ing og metamorfose
- slik at det er vanskelig a peke pa
samband med spredningssoner.
Omgivelsene viser funn av marin



opp rinnelse. Her f innes spor av vul
kansk opp rinnelse til og moo bergar
ter som man f inner i typiske neddyk 
ningssoner.
I En tilsvarende avsetning har blitt
stud ert i metallslam i Det rade hav.
Her har f"rst jem og siden mangan
blitt utskilt - uten fo rstyrrende om
rerinqer i havet - pa et bunnskikt av
sulf ider. En annen plass med lik
nende rnenster er En Kafala i est re
Etiopia, der som i Langban og Det
rede hav er det mangan som domi 
nerer. En Kafala ble til for bare 200
000 ar siden. Anrikningsverket var
trang passasje i en dengang aktiv
spredningssone.

Det rede hav i dag er et Iysende
eksempel pa hvordan malmdannelse
skier , Pa disse breddegrader er for -

dampn ingen hev, derlo r er store
saltleier dannet pa havbunnen. Nar
hawannet passerer saltleiene pa vei
ned i sprekkene blir det ekstremt salt
og far derlor meget gode muligheter
til a lese ut metaller slik at de skilles
fra magman og jordskorpen. Nar det
siden finnes en passende fordypning
pa havbunnen kan metallforbindelser
leses ut i forskjellige lag.

Slike feller f innes i Det rede hav pa
ca 2000 m dyp, der store malmkon
sentrasjoner er samlet i over en me
ter tykk men meget stor overllate.
Her beregnes, at det finnes 100 mil
lioner tonn sulfidmalm med et sin
kinnhold av ca. 2-5 % . Men her kan
det ogsa finnes ca. 50 tonn gull og
6000 tonn selv, Det kan bety en
malmverdi pa ca. 20 milliarder kro
ner.
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