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Telemark
fylke er mer en 15 000 km' . Det er stort, kanskje for stort for et blad
som STEIN. Men vi vii gjerne bli ste rre, sA da Telemark
Geologiforening meldte sin intere sse for Avrere med pAAlage en
spesialutgave av bladet i tilkn ytnin g til NAGS - messa, mente vi det
kunne vrere en oppgave vi kunne makte .
"STEIN i Telemark" , er selvsagt bare et lite utvalg. En utferlig
skriftlig og billedmessig framstillin g vii matte ende opp som et solid
bokverk. Det fikk vi syn for gjennom var kontakt med No rges
Geologiske Undersekelse. Vi ment e det var en god ide Afortelle
vare lesere om hva som er skriftlig tilgjengelig pA
Telemarksgeologien. Vi ba om AfA forfatt er - tittel - liste. NGU
viste god og rask service, og fA dager etter hadde vi oversikten i
posten. 654 titler . Denne lista ville ha fylt et nummer av STEIN
alene! (I tillegg fikk vi ei liste over 53 hovedoppgaver).
Dette bidro sterkt til at den krevende tittelen STEI N i Telemark ble
steintung Abrere en stund, for litteraturli sta inneholdt man ge emn er
som vi gjerne skulle ha tatt opp og hatt en artikkel om.
NAr vi har satt sammen stoffet og bringer det utval get som vi nA
gjer, bunner det i to forho ld. Vi vil legge vekt pAdet spesielle ved
geologien i Telemark, og vi vii ha et variert stofftilbud. Det skal
vrere noe for den "geologiske turga er" og noe Abryne seg pAfor den
avan serte samler som gjerne vil lrere noe nytt. Vi mener vi har klart
dette med denne utgaven av STEIN. NAr vi har kommet sapa ss bra
fra denne oppgaven, skyldes dette i ferste rekke de som har skrevet
aile de gode artiklene. Amat ermiljeet ved Telemark
Geologiforening, godt inspirerert av den driftige lederen Arne
Hagen, har stilt opp . Og, - like avgjerende, det faggeologi ske miljeet
har levert verdifulle bidrag i stort omfang. En hyggelig overraskelse.
Samarbeidet med aile involverte har hele tiden vrert det beste. Dette
lover bra for framt ida.

Telemark II
Da vi startet, hadde vi ei ramme pA80 - 90 sider og 40 - 50
fargebilder. Denne romslige ramma, (trodde vi), holdt ikke.
Etterhvert som vi fikk inn artiklene med ilIustra sjoner, viste det seg
at vi begy nte Aneerme oss bok og det var ikke meningen, (ikke i
denne omga ng). Hva gjer en sA med de tilsammen 120 sidene man
sitter med ? Te lemark II selvsagt, ikke til jul eller til neste Ar. Men nA
nesten straks. STEIN i Telemark II kommer i august, til messa. Det
vii kanskje bli litt for mye Telem ark for noen. Men om enk elte, eller
grupper av vare lesere skulle bli provosert av dis se konsentrerte
Telemarkserupsjonene, vii redak sjonen oppfordre disse til Ata en
eleg ant og harmonisk Telemarksving ut av fylket og selv gA 10s pAet
liknende projekt. Slik kan man komme Telemark III (?) i forkjep et,
ghw
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LITT OM GEOLOGIEN I DET SENTRALE TELEMARK
Geolog Sven Dahlgren

Forenklet geologisk kart over det sentrale Telemark.
Simplified geological map ofthe Central Telemark area.

For ca. 1250 til 900 millioner ar siden var det meste av Ser-Norge og
Servestre Sverige en del av det vi kaller den Svekonorvegiske fjellkjede.
Dette var svrert lenge fer dannelsen av Atlanterhavet, som i her i nord bare
er ca. 65 millioner ar gam melt, slik at Europa den gang hang sammen med
det Amerikanske kontinent. Den Svekonorvegiske fjellkjeden fortsatte inn
i serestre deler av Canada og trolig helt til New Mexico i USA. NordAmerika-delen av fjellkjeden kalles Grenville-provinsen. For a forsta den
geologiske historien i Telemark rna en derfor alltid huske pa at dette er en
del av en meget gammel, og na nedteeret fjellkjede.
73

3. Meget godt bevarte prima t e fiytes trukturer i ell
1500 milli oner dr gammel lava som opprinnelig best o
av glass. Rju kangrupp en ost fo r Gausta .
Well preserved pri ma ry flow structures in a 1500 million years old. originally glassy rhyolitic lava.

4. Basaltisk lava fra bunn en av Seljordgruppen. Opprinnelige gassfylte blarerom er nd fy lt med kva rts og
albitt og sees som hvite fi ekker pd fo tografiet. Fraystul.
Basaltic lava fro m the base of Seljord gro up. White
spo ts consisting of qua rtz and albite repr esent originally gas -filled cavities.

5. "Bolgeslagsmerker " i kva rtsitt i Selj ordgrupp en.
Disse "bolgeslagsmerkene" er helt anal oge til dem du
ser i tidevanns sonen pd ell sandstrand idag.
Ripple marks in quartzite of the Seljord gro up.

6. Marm orlag i kva rts-feltspa t gneis. Heddalgrupp en.
Stam vei II. Notodden.
Marble hori zon in quartzofeldspathic gneiss. Heddal
group.

Skal en utforske den geologiske historien i
et ornrade, rna mange forskjellige opplys ninger samles. En rna alltid begynne med
en kartlegging av hvilke bergarter som finnes hvor. Ved en geologisk kartlegging rna
en gA neyaktig inn A se pA bergartstyper,
bergartsgrenser, bergartenes mineralogi og
kjemi , og mye annet som jeg ikke kan gA
inn pA her. En annen viktig faktor er Atenke i geologisk tid. Det viI ofte si i millioner, hundrevi s av millioner eller opptil et

par milliarder av Ar. Fjellet der vi star pA
overflaten idag, kan pA et tidligere tidspunkt ha befunnet seg mange kilometer
nede i jordskorpa. Det viI si at de har ligget
under tykke lag med bergarter som nA er
fjemet ved erosjon. Ofte er bergarter som
idag finnes side om side i terrenget, dannet
med mange millioner Ars mellomrom. For
Aforsta hvilke geologi ske milje bergartene
ble dannet i, er det viktig Adele inn i grupper av bergarter som er dannet i samme
tidsrom.
Den geologi ske oppb ygningen av det sentrale Telemark har opptatt mange geologer
gjennom tidene. Den som mer enn noen
annen i modeme tid har bidradd til kartleggingen i sentrale deler av Telemark er l .A.
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Skj ematisk fram stilling av de relative aldersforholdene mel/om ulike hovedgrupper av
bergarter i det sentrale Telemark.
Cartoon showing the relative age relationships between the major rock groups ofthe central Telemark area.
Dons (se Dons og Jorde 1978: Berggrunnskart Skien 1:250.000. Norges geologiske
undersekel se), og jeg hadde gleden av a
karttlegge sammen med ham i noen
sesonger. Selv har jeg tilbragt 18 somre
med geologisk kartlegging i Telemark i
forbindelse med mine forskningsprosjekter. Figur I viser et forenklet geologisk
kart over det sentrale Telemark , og figur 2
viser skjematisk de relative aldersforholdene mellom de ulike bergartsgruppene med
bruk av samme fargekoder som i figur I.
De prekambri ske bergartene i det sentrale
Telernarkomradet har lenge vrert kjent for
a veere lite omdannet pa tross av at de er
meget gamle. Karakteristisk for omradet er
flere grupper med suprakrustalbergarter.
Suprakrustalbergarter er bergarter som
f.eks. lavaer og sandsteiner, som er dannet
pa jordo verflaten ("supra" = over; "krust" =

skorpe). Dons delte suprakrustalene inn i
tre grupper med navn etter der de er mest
utbredt: Rjukan, Seljord og Bandak. Kartlegging ved undertegnede har vist at det
ogsa forekommer en fjerde gruppe : Heddalgruppen . I tillegg finner vi en mengde
granitter og gabbroer, som ikke er suprakrustalbergarter siden de ble dannet nede i
jord skorpa. Her vii jeg gi en kortfattet
beskrivelse av de ulike bergartsgruppene.
Selv om Telemark ssuprakrustalene er sa
lite omvandlet at det vanligvis er lett a fastsla opprinnel sen til bergartene , er de
omvandlet nok til at aldersdateringer av
dem har vrert et stort problem . I de seiner
ar har Canadieme, med Tom Krogh i spissen, utviklet en svrert palitelig og presis
dateringsmetode: Uran-bly metoden . Uran,
som er radioaktivt , finnes i sma mengder
naturlig i alle bergarter. Ved nedbrytningen
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7. Granittisk gneis ("tidlig granitt"), ca 1190 millioner dr, fra Flavatn . Merk at de merke mineralene gir
bergarten et "stripete" preg.
Granitic gneiss, Fldvatn.

8. Molybdenglans i granittisk gneis sorest fo r Vrtldal.
Rustfargen skyldes forvi tret pyritt.
Molybdenite in granitic gneiss southeast of Vrtldal.
Rusty color due to pyrite weathering.

9. Konglomerat f ra bunnen av Bandakgruppen. De
fieste "bollene" er bruddstykker av kvartsitt fra den
eldre Se/jordgruppen.
Conglomerate, with quartzite pebbles derived f rom
the older Seljord group, at the base of the Bandak
group.

av uran, som er ekstremt langsom, dannes
bly. Vi vet hvor lang tid det tar A lage bly
fra uran og kan derfor bruke dette til A 10. Zirkonkrystaller separert ut f ra en rhyolittisk lava
bestemme bergarters alder . Aldersdatering- f ra Bandakgruppen. Disse perfekte krystallene, som
er ved hjelp av uran-bly har vrert kjent i bare er noen mikrometer store, er bergartens klokke
mange ti-ar, men hemmeligheten med A og viser at den ble dannet f or ca. 1150 mil/ioner dr
foreta sikre dateringer er A kun bruke siden.
U 50 million years old zircons (each a f ew micromemineralkorn av ypperste juvel-kvalitet. ters i size) from a rhyolitic lava f rom the Bandak
Disse er de eneste palitelige "klokkene". group.
Vanligvis brukes zirkoner, som inneholder
kvalitet. Fra en gabbro rnAen kanskje starlitt uran og som er "sterke" krystaller som
te med hundre kilo bergart for AfA samme
holder seg veldig godt i bade millioner og
utbyttet ! Da hver krystall vanligvi s bare
milliarder av lir ! Hvor finner en sA zirkoveier 0,00000 I gram , og en skal bruke bare
ner av juvel-kvalitet i Telemark ? Nter sagt
en eller en del av en krystall til analysene,
over alt ! De er bare sA fryktelig sma. A v
trengs en god del laboratoriemessig Hi20 kilo granitt fAr en kanskje ut I til 10
Tech. leg tilbragte noen maneder i Tom
mikro skopiske zirkonkrystaller av god nok
Kroghs laboratorium, og alderen pAde vik-
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11. Uomvandlet gabbro sett i mikroskop. Bildet viser
plagioklas (hvite og svarte striper). olivin (bid. gult
og redt) og klinopyroksen (gulgrenn og gulbrun).
Fresh gabbro with plagioclase. clinopyroxene and
olivine.

tigste Telemarksbergartene ble avslert,
Rjukangruppen er den eldste kjente
suprakrus talgruppen i Telemark, og noe
underlag for denne gruppen kjenner vi ikke
til. Rjukangruppen bestar vesentlig av vulkanske bergarter som sure lavaer (rhyolitter; granittens dagbergart) og tuffer (vulkanske asker) . Disse er seerdeles godt
bevart i Tuddal, est for Gaustatoppen
(Figur 3) og pa Rjukan . Zirkoner fra en
lava fra Tuddal har blitt datert til ca. 1500
millioner ar. Disse bergartene er derved de
eldste vi kjenner fra hele Telemark. Blandt
alle de vulkanske bergartene forkommer
det ogsa mindre mengder med konglomerater og sandsteiner.
Seljordgruppen ble avsa tt oppa Rjukangruppen og er fel gelig yngre. De eldste
delene av Seljordgruppen bestar av konglomerater og feltspatrike sandsteiner med
enkelte lag av basiske (basaltiske) lavaer
(Figur 4). Kvartsitt er den bergarten som
mer enn noen annen, er karakteristisk for
Seljordgruppen, men mindre mengder skifre og kalkholdige sandsteiner forekommer
ogsa. Kvartsitt er en svrert hard bergart, og
er derfor meget motstand sdyktig mot erosjo n. Kvartsitter finner vi derfor typisk nok
i de f1este heye fjellornradene som Gaustatoppen, Bonsnos, Vindeggen, Brattefjell,
Skorv e, Lifjell , Blefjell og Norefjell. I
kvartsittene er det vanlig a finne "belgeslagsmerker" (Figur 5) og andre typiske

12. Foldet, amfibolittisert gabbro-gang som skjarer
gjennom Seljordgruppens kvansitter. Flatdal.
Folded. amphibolitized gabbro dike cutting quartzite
ofthe Seljord group.

strukturer som viser at kvartsittene opprinnelig ble avsatt som sand pa store elvesletter eller i et deltaomrade.
Heddalgruppen ligger oppa Seljord gruppen
og bestar av feltspatrike sandsteiner, sure
vulkan ske avsetninger, konglomerater og
enkelte tynne marmorlag (Figur 6). Heddalgruppen har sin utbredelse fra Heddal
nordover til Nore og Tunhovdfjorden. I
Hedd algruppen er det f1ere mindre forkomster av kobbersulfider og gull i Notoddendistriktet og ved Hovin. Et omrade med
suprakrustalbergarter i Nissedal , med bl.a.
de velkjente jemforekomstene ved Seftestad, tilherer enten Rjukan gruppen eller
Heddalgruppen.
Tidli ge granitter (granittiske gneiser) forekommer i et stort omrade syd i Telemark
og i et mindre omrade pa grensa mellom
Telemark og Kong sberg-ornradet, Zirkon dateringer viser at hovedmen gden av disse
granittene ble til for ca 1190 millioner ar
siden. Opprinnelig repre senterer de granit-
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13. Suprakrustalbergart omdannet til migmatittisk
bdndgneis. Straume, Drangeda/.
Supracrusta l rock which has been totallt converted to
a migmatitic, banded gneiss.

tiske smeltemasser dannet ved delvi s oppsmelting av bergarter dypt nede i jordskorpen. Disse smeltemassene trengte seg opp
gjennom bergartene tilherende Rj~ kan
Seljord- og Heddal-gruppene. Gramtt.ene
danner derfor ikke underlaget for dlsse
suprakrus talbergartene. PA et seinere tidspunkt fikk granittene et "s trip~te" utseende
(en gneis-struktur), noe som viser at de har
vrert utsatt for store trykkpavirkninger
(Figur 7). PAen rekke steder i granittomrat'
dene finner vi mindre molybdengI ansrorekomster (Figur 8).
Bandakgrupp en ble dannet i en meget urolig periode da jordskorpa i Telemark
sprakk opp langs forkastninger og det oppsto forsenkninger. Elver skylte biter, pA
potet til fotballsterrelse, av den eldre Seljo rdgruppens kvartsitter ut i forsenkningene og dannet konglomerater (Figur. ~).
Basiske (basaltiske) lavaer , sure (rhyolittiske) lavaer og tuffer, sandsteiner og konglomerater fulgte deretter pA hverandre i et
sant virvar. Zirkon er fra en rhyolitt viser at
Bandakgrupp en ble dann et for ca. 1150
millioner Ar siden (Figur 10). Etter hvert
stilnet bade forkastning saktiviteten og vulkanismen , og forsenknin gen ble fylt med
tykke leire- og kalk-holdige sandst~i ner.
Seinere jordsko rpebevege iser, foldmger~
har gjort at disse sandsteinene sp.a lter opp 1
karakteristiske stavformer. Mmeral sam mensetningen og spaltestykkenes form gjer
denne bergarten velegnet til brynestein , og

78

14. Sein, homogen granitt. Yehuskjerriga. axfjell
Late. homogeneo us granite.

i Eidsborg var det brynesteinsindustri i vel
et artusen. I Bandakgrupp a opptrer det
myriader av kobbersulfidforekomster. SterIig kjente er gruvene pAamdal s Verk og de
mange sma skjerpene i Kviteseidomradet,
A v en mer spesiell type er forekomsten av
gedigent kobber og se lv i Dalane i Kviteseid. Her ble meta Ilene felt ut pAkontakt en
mellom en sandstein og en basaltisk lava.
Gabbro (basaltens dypbergart) er en merk
bergart som er dannet fra sme ltemasse~
som trengte opp fra mantelen . Gabbroene I
Telemark forekommer som gjennomskjrerende og lagparallelle ganger pA opptil I
km tykkel se. De er derfor for sma til A bli
vist pA kartet (Fig. I). De lagparall elle
gangene er seerlig utbredt i Seljordgruppen.
Gabbroen e besto opprinnelig av olivin, klinopyroksen, plagioklas, ma~net itt o~ ~Ime
nitt (Figur II ), men vanligvis har ohvm og
pyroksen bItt omvandlet til amfiboler, og

De seine granittene har ikke noen gnei sstruktur, de har m.a .o. ikke vrert utsatt for
fjellkjedefoldninger, og forekommer ofte i
omrader som er tilnrermet runde pa dagens
erosjonsoverftate. Eksempler pa slike granitter finnes pa Bessefjell og Vehu skjerringa (begge har trengt seg gjennom Bandakgruppen) og i Fyresdal og Vradal
(Figur 14). Zirkon og titanitt fra Vehuskjerringa viser at denne granitten ble dannet for ca. 930 millioner ar siden. Flu sspatferende breksjer forekommer ofte i forbindelse med disse seine granittene (Figur
15). Pegmatitter, som bestar av meget
grovkrystallinsk kvarts og felts pat, ble dannet i tilknytning til bade de seine og tidlige
granittene. Ofte finnes det ogsa enkelte
mer eller mindre uvanlige mineraler i disse
pegmatittene. Et eksempel er amazonittpegmatittene med topas, beryll og tinnstein
i Terdalornradet.

15. Breksje med fi usspatmineralisering . Trolig dannet
samtidig med de seine granittene. Tveitsta, Dalen .
Fluorite-b earing breccia probably fann ed during the
emplacement of late granites nearby.

gabbroene rna derfor idag kalles for amfi bolitter. Zirkon og baddeleyitt (Zr0 2) fra
en uomvandlet gabbro fra Hesjabutind syd
for Gausta viser at gabbroene trengte seg
opp i jordskorpa for ca. 1150 millioner ar
siden. I en omvandlet gabbro ved Bleka i
Svartdal forekommer det gull i ganger med
kvarts, turmalin, ankeritt, sulfider / sulfosalter. Disse mineraliseringene er ikke dannet direkte fra smeltemassene som i sin tid
ble til gabbro, men er trolig dannet fra varme, vannholdige lesninger som sirkulerte
pa sprekker i gabbroen.
Bergarter av aile typer forandrer karakter
nar de blir utsatt for sterk sammenpressning og for heye temperaturer. Telemarksbergartene har blitt lite sammenpresset i
Rjukan-Mesvatn-Morgedal-Hjartdal omradet. Utenfor dette omradet er de tildels
meget sterkt sammenpresset og er blitt til
nrermest ugjenkjennelige gneiser. I Rjukan-ornradet har ogsa temperaturpavirkningene veert relativt lave , men var e kende
sydover. S0r for omradet mellom Gautefall
og Fyre svatn har suprakrus talene vrert
om vandlet ved sa heye temperaturer at de
del vis smeltet opp og det ble laget gneiser
og migmatitter (Figur 13). Ut ifra disse
temperaturvariasjonene er det rimelig a
anta at Rjukan-ornradet befant seg relativt
hoyt oppe mens de sydlige delene av Telemark befant seg dypere ned i var Svekonorvegiske fjellkjede .

Su m mary
The Central Telemark area is characterized
by the occurrence of four well pre served
supracrustal rock groups. The oldest group,
the Rjukan group was formed about 1500
million years ago , and is mainly volcanic
(rhyolitic lavas and tuffs). The Seljord
group (mainly quartzites) and the Heddal
group (largely quartzofeldspathic rock s)
were deposited prior to the the Bandak
group (l150 million years) which consists
of a mixed sequence of sandstones, conglomerates, tuffs, and rhyolitic and basaltic
lavas. An older generation of granites, now
granitic gneisses, formed about 1190 milli on years ago , is older than the Bandak
group, but younger than the three other
supracrus tal groups. Gabbros were also
emplaced into the supracrustal s. Some granites, about 930 million years old , intruded
all rock groups. The granites, the gabbros
and the rocks of the Bandak group all for med during the Sveconorwegian orogenic
event.
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~mb aIg i3erk @ruve r

Gruvehistorisk museum , mineralsamling,
gruvevandring, mini jernbane, gruvepark
m/friluftscene, turstiar, steintippar m/ulike
mineral. Apn ingstider: 1.6.-1.9 kvar dag fra
kl. 11.00-18.00. Utanom apninqstioer etter
avtale . Bilettprisar: Voksne kr. 20,- barn kr.
10,-, skuleklasser kr. 10,-, grupper over 20
personer kr. 15,- Adr.: 3882 Amdalsverk.
Tele. 35 07 79 30

LARDAL BYGDEMUSEUM
. EIDSBORG STAVKYRKJE .
EIDSBORG . 3860 H0 YDALSMO

Variert samling norsk folkekunst. Brynesteinutstilling.
Apningstider: 1.6.-1.9. kvar dag fra kl. 11.00-18.00

~
TOKKE
,~ KOMMUNE
Tokke kommune Iigg midt i
hjarte av Telemark med 983
km2 fin natur og 2600
innbyggjarar.
Naturresursane er viktigaste
grunnlag for neerinqslivet og
ekonornien i kommunen. Tokke
har eit rikt og variert kulturliv.
Administrasjonssenteret Iigg pa
Dalen.
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Amdals Verk Gruvemuseum
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Amdals koparverk har historia si attende til 1540, og er soleis eit med
dei eldste koparverk i landet. Etter befaling av kong Christian 3. av
Danmark- Norge vart saksiske bergmenn sendt til Telemark. Yed garden Slystey l ania dei eit bergverk dei kalla Moisesberg. Det er desse
gr uvene vi no kjenner som Mosnap Moberg og Grusen. Den f~rste
drifta varde berre 10 ar, fram til 1550.
Malmgangane ved Amdal vart funne i
1689 og sette i drift 1691, da saman med
dei gamle gruvene Moisesberg , Drifta ved
Amdals Verk har ein brokut historie - med
drift og stille, og med mange skifte av
eigarinteresser, Truleg er det berre drifta i
perioden 1850-1900 som gay len som drift.
Amdalsgruvene vart lagd ned i 1945, og
truleg er malmforekomstane i gruva for
sma til at drift kan taka st oppatt.
Korleis museet vart tiL
I 1978 vart tanken om eit gruvemuseum
lufta. Ei nemd hadde tidlegare fatt i oppdrag a fa reist eit minne smerke pa Verket,
Bilethoggaren Knut Skinnarland utforma

monumentet, og den 23/8 -1981 vart stetta
avduka, med stor festivitas. Stortingsmann
Finn Kristian sen sto for avdukinga, og
mange av dei gamle slitarane fra gruve tida
var heidersgjester,
Som sagt, tanken om eit gruvemuseum
voks fram , og i 1987 fekk vi ei lita hytte av
komunen som vart ftutt til Verket , Denne
vart sett istand sa no hadde vi eit minimuseum pa 60 m' , Men huset vart snart for
lite, og no hadde vi fatt blod pa tann , Vi
sekte komunen om pengar, og fikk
300000,- til prosjekt arbeid. Men a bruke so
mange pengar pa prosjektering var ikkje i
nemdas and. Vi sekte da komunen om a fa
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'Vaggen er pd vegned til sdie. 2
tier mye ao ma{m6rytingen foregiR...R...
undersiste driftsperiode fra
1937-1945

bruke pengane pa konkret ppbygging, mot
at vi laga planane sjelve pa dugnad. Den
fe rste hovedplanen med delmal vart laga .
Komunen samtykte og det var berre a sette-igang .

Omlag pa denne tid kom Vest-Telemark
Ressurssenter ved Dalen Vidaregaande
Skule inn. Dei arbeidde yare planar og kalkyler inn i ein oversikt eleg og tiltalande
rapport , som seinare har yore grunnlaget
for aile seknader om stenad, Museet har no
status som eit av komunens hovud satsingsomrade og har kome inn pa det ekonomiske langtid sprogrammet. Samstundes med
arbeidet pa museet vart ein del av dei gamIe gruvegangane gjort tilgjengeleg for allmenheten . Ferebels er det sikra omlag 600
meter gruvegangar og sjakter. Pa sikt er det
tanken a sikre enda omlag 600 m. Vi kan
da koma ut i dagen ved ruinene av den
gamle kompre ssorstasjonen "Cross-Cut".
Med ei vandring gjennom denne delen av
gruva vii ein kunne oppleve arbeidsplassen
til gruvearbeidaren, fra den ferste tida da
fyrsetting var vanleg og fram til meir
modeme drift. Geologien er interesant med
sedimenter fra prekambrisk tid, (600-1000
mill. ar) Her kan du fylgje dei hydrotermaIe kvartsgangane, med koparmineral som
har oksidert til aile regnbogens fargar. Inst
inne er eit parti der malakitten lagar fine

Aret fer var ein av dei verste stormane pa
lange tider, og mykje god skog vart blase
ned . Komunen har to ganske store skogteig i omradet og her lag masse vindfeller.
Desse fikk vi vederlagsfritt. Samstundes
fekk vi disponere eit 130 mal stort omrade
omkring gruvene . Dette vart seinare utvida
til omlag 300 mal. Dugnadsgjengen sette
no igang med a tilvirke temmeret, fikk det
kjert fram til sagbruk, og materialane vart
stabla opp ved byggeplassen. Grunnarbeidet og murane vart sett i stand med noko
innleigd hjelp og arbeide for trygd, og
sjelvsagt dugnad. Grunnmurstegningar og
hustegningar var ferdige fra ein del av dugnadsgjengen. Vi slapp a bruke dyr arkitekt
og konsulenthjelp. Utover hausten og vinteren 90-91 vart rabygget reist. Til innreiingsarbeidet fikk vi god hjelp av ein
sivilarbeider.
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grene render langs liggen. Vi trur det kan
bli ein opplev elsesrik tur.
Fra museet og ned til Cruveparken har vi
rusta opp den gamle malmbanen, der du
kan fa ein togtur med verden s korta ste
jembane, 800 m. Men den gar gjennom
idyllisk natur.
I skrivande stund kan vi si at ferste byggesteg er ferdig . Her kan vi avslutte og
likevel ha eit fullverdig gruvemuseum.
Pa programmet for vidare utbygging.
I omradet kring Yerket er det mange gamle
fommimner. BI. a. har vi restar etter eit
stort vasshjul. Til a drive dette er det mogleg a fa vatn gjennom ein kanal fra 1800
talet , Tuftene etter den gamle kompre ssor-

Etterord.
Ved museet er det til no skapt verdiar for
omlag 2.5 mill. kroner. Av dette er tilskot
fra komunen ca. I mill. kroner . Ca. 1 mill.
kroner som dugnad . Ellers har vi fatt ste tte
fril.: Bygdeutviklingsfondet,
Sysselsetningsmidlar
Fylke slandbrukskontoret
SKAP. Og, pr idag er vi g,jeldfrie.

STEINHAUGE~A
Mineral Galleri - Rock Shop
Storgt. 15, 1500 Moss - Tlf. 69 25 19 63
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Gjer boring i stein
til en lek
Vi har na blitt
eneforhandler i
skandinavia for denne nye
type kjerneborspinder,
som sam men med de
nykonstruerte diamantbor
som gj'H det mulig a bore i
sten inntil hardhet 9 .
Denne spindel passer til
enhver seyleborrnaskin.
Tlltarsel av kjelevann i
spindelens side , gj0r at
det blir en permanent
kj01ing og borkjernen blir
automatisk kastet ut.
Spindelen leveres i to
sterrelser, en for bor fra
1-5 mm og en for sterre
bor.

Storgt. 211 , 3912 Porsgrunn
Tlf. 35550472 - 3551 0201. Fax. 3551 3010
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ER'U STEINGkR'N?
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H0YDALEN GRUVER
et mineraleldorado i Drangedal
H0YDALEN GRUVER
Hoydalen gruver i Drangedal omfatter to, dagbrudd som
mine ralogisk sett er meget interessante. Bruddene inneholder over
35 forskjellige registrerte mineraler; enkelte svesrt sjeldne.
Bruddene er apne for besek i tidsrommet 15. mai til 1. oktober.
Besek i bruddene; kontakt grunneier Kaj-Peder Tveit,
tlf. 35998221 , eller guide Olav Stigen , tlf. 35 99 82 47.
AMAZONITTEN mineral- og handverkutsalg
I Amazonitten mineral- og handvsrkutsalq near Hoydalen Gruver er
et godt utvalg av steinsmykker, ubehandlet rastein , et godt utvalg av
norske samlestuffer, handarbelder i tekstil og tre, samt en rekke
steinsouvenirer. Produksjon av smykker ifra eget verksted.
Tlf. 35 99 82 00.
GAUTEFALLHEIA TURIST- OG INFORNASJONSSERVICE
Gautefallheia Turist- og Informasjonsservice er behjelpelig med
informasjon, gUiding og tur-opplegg, enten det er i forb indelse med
Heydalen Gruver, overnatting i hotell , leiligheter, hytter og
camping plass , eller andre aktivitet-smuligheter i ornradet,
Skriv eller ring til Gautefallheia Turist- og Informasjonsservice,
3750 Drangedal. Tlf.: 35999770, fax: 0399 97 88.
GAUTEFALL HOTELL & APPARTEMENTS
Pa Gautefall Hotell og Appartements er forholdene lagt til rette slik
at bade barn og voksne skal fa en opplevelsesrik ferie. Du kan
velge mellom a bo pa hotellet med hel eller halv pensjon, eller a
stelle deg selv i yare familie- og luksusleiligheter. Utflukter kjeres
bl.a. til Hoydalen Gruver, Telemarkskanalen, Selvsrnia og
Nisseloftet i Nissedal og til Kraqere, Aktivitetslederen legger opp
program og tar gjestene med pa mange spennende aktiviteter
- ikke minst for barna. TIt.: 35 99 97 77, fax: 35 99 97 11
87

CORDIERITT
- BAMBLE-SEKTORENS
o
GATEFULLE BLA MINERAL
0

Jan Kihle, Institutt for Energiteknikk , PB. 40, N-2007 Kjeller

"Bamble-sektoren" er den geologiske betegnelsen pa bergarter i det
sydestlige ornradet av Norge, begrenset mot nord av Oslo-feltet (spektakuleer forkastnings-grense kan sees i den sydlige veggen ved H ogenhei-tunellen ved Brevik) og mot vest av en stor forkastning ssone som
strekker seg fra Kristiansand i syd til Porsgrunn i nord (Fig. 1). De
fteste bergarter som opptrer her er mer enn en milliard ar gamIe. Cordieritt, oppkalt etter den franske geolog og fjellklatrer Louis Cordier,
opptrer innenfor Bamble-sektoren som et regional-metamorft mineral, dvs. et mineral som har blitt dannet over et stort omrade utsatt
for de samme store dyp og he ye temperaturer en eller ftere ganger f~r
forskjellige geologiske prosesser har fert disse spennende og unike
bergartene opp i dagen.
OPPRINNELSE
Cordieritt kan dannes fra forskjellige kildeeller moderbergarter. Den vanligeste
moderbergarten er imidlertid aluminiumog rnagnesium-rike leirsteiner - leirsteiner som har blitt dannet fra erosjon og kjemisk nedbryting av enda tidligere eksisterende bergarter. Den dag i dag kan vi
observere svrert godt bevarte rester av opp-

rinnelige sedimentaire strukturer i Bamblesektoren, sli som konglomeratboller og
kryssjiktinger - til tross for et tidligere
dyp ned mot 30 km og en alder av mer enn
en milliard lir(!) (Kihle, 1989). Tro kopi av
disse sedimentrere strukturene kan vi idag
observere i sandlag i sandtak avsatt under
siste istid eller i sand og leire langs elveleier av enda yngre alder. Cordieritt opptrer i
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Sl ovaki a.) Dett e mi neralet viser ofte meget
kom pleks kjemisk sam mensetning , og for a
fa kvantifi sert aile variasjo nene so m opp trer i co rdierittene fra Barnbl e-sektoren
bru kes fe lgende (stygge) forme luttrykk:
(Na,K ,Fe 2+.3+) ~(Mg,Fe2+ ,Mn 2+,Li) ~I (Si ,A I,B
3
IV
K
e,Fe +) 90 18].(nH20,mC02 O,_n_m_p)
(Bare fo r spesielt intere sserte: K, p, n og m
er tall verdier; V I og IV beteg ner hvord an
elementet sitter i krystallgitteret ; 0 betegner hulrom i cordi er itten s kry stallgitter
som kan vtere fy lt av vann, karbo ndioksyd
og/eller and re kompon en ter.)
Na tri um, berylli um og karbondio ksy d er
viktige komponenter i Bamble- sekt oren s
co rdieritte r. Fler e lok ali ter er i nrerheten av
Kragero har co rdie ritter me d betydlige
me ngder berylli um . Mange av cordieri ttene i Barnble- sektoren er mett et med treverdig jem hvilket ofte gir utslag i utfelling
av m ikrosko piske * kob berfargete se kssidige lamell er av hem at itt para llel t orie ntert
med et un ikt kr ystallpl an ( 100) langs len gdeak sen hos cordieritt (se Fig. 2). Med
unnt ak av co rdieritter fra Madras; Indi a og
Fran klin , No rth Caro lin a, USA (Themesis,
1988) er dette feno me net sjelde nt observert
i co rd ieritte r fra andre stede r. Denn e for men av hem at itt er dan net sam tidig med
vekst av cordieritten og rna ikke for vek sles
med redlige hydrase jemoksyde r dann et
fra co rdier itt. Se fo rev rig und er Bruk sornrader,

noen av bergartene som framviser sediment are stru kturer i form av diskr e millimeter store ko m sammen med kvarts og
mindre mengd er bioti tt. Sporadi sk opptrer
her opphopninger av tungminer aler som
zirkon, mon azitt , ilme nitt, turmal in og
ruti l, tilsvarende det man kan finne i ba kevjer i dagens elver. Kan hend e mange av
dagens cordie ritt- Iokalitete r en ga ng var
skje nne tropiske sandstrender? Store deler
av cordieritten s met am orfe livsyklus i
Bamble-sekt oren er illustrert i Fig. 2.

F ARGE
Farge n pa frisk (uom vandlet) co rdieritt i
hand styk ke fra Bamble-sekt oren varierer
fra farge le s via lys blal ig, gra bla, koboltbla
til blal ig vio lett. Mindre vanlig er ren gra
og helt sorte cordieritter. I et enke lt tilfell e
er og sa en purpurfarget co rdieritt ob ser vert. De svakere blali g fargete cordierittene
opptre r hyppi g nord for Sendeled , men s
mer inten st farge te cordieritter er mer va nlig sydover mot Are nda l (de t er imi dlertid
mange unntak fra denn e regelen ). Far gen i
de blal ige cordierittene sky Ides innh old av
veks lende mengd er to- og tre- verd ig jem.

SAMMENSETNING
Cordieritt er empirisk sett et magnesiumaluminium-silikat med vekslende utb ytting
jem
for
magnesium:
av
to verdig
(Mg,Fe)2AI4Si50 18 (Cordieritt med mer
toverdig jem enn magnesium heter sekaninaitt og er bare pavist fra et fa tall lokaliteter utenom or igina lloka liteten Doln f Bor y i
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grenser ofte mot amfibolitter og urene
kvartsitter. Det er ikke uvanlig a patreffe
grovkornete hornblende-eordieritt sammenvoksninger nrer slike kontakte r mot
amfibolitter.
De sterste nodulene med enkrys taller av
eordieritt (uten velutviklet krystallfonn)
som, meg bekjent, er funnet i den senere
tid stammer i fra et lite funn ruer Kragere
hvor den sterste nodulen veie t over 20 kg
(fiskevekten som ble brukt gikk bare til 20
kg). Se bilde 1. Den avbildete cordierittproven er donnert til M in~ ralog ~sk
Museum ved Universitat Basel I Sveits,
hvor den i dag er utstilt (saget og polert).
Bugge (1943) fant i sin tid e ordierittknute~
store som "knyttede never" flere steder I
Bamble-sektoren .
Veldefinerte krystaller av eordieritt er en
geologisk kuriositet. Fa funnsteder av eordieritt kan male seg med Bamble- sektoren
hva krystall-sterre lse angar. En av de sterste enkeltkrys taller som er funnet malte ca.
25 x 10 em og kom fra ruer Send eled. Den
er idag i privat eie. En imponerende kr~s
tallgruppe ispedd melkehvit kvarts og mindre mengder aktinolittisk hornb lende kan
imidlertid beskues under "nyanskaffelser"
ved Mineralogisk-Geologisk Museum i
Oslo. De aller fleste krystaller av eordieritt
fra Bambl e-sektoren er gre nnlige i farge og
mer eller mindr e nedbrutt til andre mineralselskaper (retrogradert) uten at dette gar
ut over selve krystallfonnen (se under
Nedbryting). Bare unntaksvis er det patruffet friske bla krys taller pa opptil 3 em sittende i en are av plagioklas (oligoklas) fra
mer Riser,

Fargen til to ren gra eordieritter har ved
analytiske metoder vist seg a stamm~ f~a
finfordelt grafitt. En intens sort cordieritt
fra Barland ved Kragere hadde imidlertid
ikke spor av grafitt. Arsaken til den sorte
fargen er fremdeles ukjent. Ukjent ~r ?gsa
arsaken til den purpurfargde cordieritten
fra yttre Send eled , forevriger sve rt I~k i
farge den osumilitt som opptrer ved VI~e
sja i Rogaland (sammen m~d bl~. ~ordl~
ritt). Mikro sonde analyser viser imid lertid
at det dreier seg om eordieritt og ikke osumilitt.
En kurio sitet med sterkt fargede stykker av
eordieritter er at de fremviser forskje llig
farge avhengig av hvilken retnin g lyset faller inn. Dette optiske fenomenet kalle s
"pleokroisme" og er opphav til pseudo nymet "dikroitt" som henspeiler pa at mineralet bryter lyset i to farger (egentlig er det
tre forskjelli ge farger, men de to svakeste
er ofte vanskelig a skille i handstykke).
Den mest intense blafargen observeres nar
lyset faller inn Y-aksen (se Fig. 3). Parallelt med Z- og X-aksen observere s henholdsvis blek gulhvit og blek blalig farge .
FORM, ST0RRELSE OG OPPTREDEN
Grovkrystallin eordieritt i Bamble-sektoren
opptrer ofte som noduler eller knuter med
darlig utviklet krystallfonn i smale lins~r
vanligvis sammen med ortoamfibol (ged~ tt
og/eller anthofyllitt), kvarts o~ flogopitt
som hovedmin eraler. Unntaksvis observeres sterre ensartede kropper med cordierittrike gneisser pa mer enn 100 x 100 m i
utstrekning . Disse linsene og kroppene

NEDB RYTING
(eller; et metamorft maltid med eordieritt?)
Ofte opptrer eordieritt frisk bla og "sy k"
grenn i et og samme handstykk e. Hvordan
kan dette ha seg? - Nar et metamorft mineraI kommer utenfor sitt stabilitetsomrade
(avhengig av trykk , temperatur, sa,"?mensetning pa mineralet og samrnensetnmg pa
koeksisterende vreskefase) vii dette brytes
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TEMPERATUR (OC)
- - Ferste metamorfe epoke
Mellomste metamorfe epoke
Siste metamorfe epoke
Omtrentlig stabilitetsomrade for cordieritt fra Bamble-sektoren
(etter Kihle, 1989)
ters dyp. Vannrike vresker sammen med
cordieritt ga neering til dannelse og vekst
av kloritt + kvarts + kyanitt + talk etter felgende reaksjonslignin g (jfr. punkt "A" pA
Fig. 2): Cordieritt + H20 = Kloritt +
Kvarts + Kyanitt + Talk Vannet som gikk
med under maltidet ble bund et i strukturen
til kloritt og talk. Vanligvis kan vi ikke
adskille disse mineral ene i handstykke.
selv med lupe, men vi kan fele at overflaten noen ganger kjenn es glatt pA de grenne
partien e i cordieritten. NAr fingren e bererer
overflaten vii sma flak av talk (talkum)
slippe og bli sittende fast pA huden ! Det
hender at kyanitten dannet fra cordieritt
blir stor nok til Akunn e sees med det blatte

ned til et eller flere andre metamorfe mineraler som stortrives i det nye stabilitetsomradet, Ved A studere (i 30 mikron tykke
tynnslip) de metamorfe mineralene som
"s piser opp" cordi eritt , kan vi fA god informasjon om hvilken vei (i et trykk-temperatur- felt; se Fig. 2) cordieritt-bergarten har
vandret etter cordi eritten kom ut av sitt stabilitetsfelt.
Hva er nAalt det "grenne guffet" som ofte
opptrer sammen med cordieritt i fra Bamble-sektoren? - Grennfargen skyldes to
metamorft dann ede mineraler som har spist
seg mett pA cordieri tt; neml ig kloritt og
talk. Da cordieri tt begynte A bli spist opp
var den fremdeles pAmangfoldige kilome-
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bla og feit pa kloritt og andre metamorfe
mineraler som ikke klarte a sta i mot trykket!

Fig. 3

z

MI NER ALER SOM OPPTRER SAMMEN MED CORDIERIT T
Her felger en liste over de fteste av de
met amorft dannede mineraler som er funnet (i likevekt) med eordieritt i Bamblesektoren (ikke mineraler dannet fra eordieritt ) Noen lokali tetsangivelser er gitt for de
mindre va nlig forekommende mi neralene):
"Gedrophy llitt" (avblandet gedritt og
anthophyllitt me d bla tt fargespill)
Akti nolitt
Anthophyllitt
Flogopitt
Ged ritt
Granat (alman din-pyrop)
Hereynitt (gressgre nn spinell)
Hornblen de
Hogbornitt (Tvedestrand og Sundsdalen)
Ilmen itt (ogsa andre opake mineraler; magnetitt, pyritt, ehalkopyritt og molybdenitt)
Kornerupin (6 10k., bla . akvamarinbla sammen med bla sapphirin + rosa korund NY
for Kragere )
Korund (var. rub in, rosa : NY for Kragere ;
var. saffi r, bla og hvit: Hisoya og Tvedestrand)
Monazitt (Fossingfjord, Kragere )
Ortopyroksen (enstatitt)
Rut il
Sapphirin (Tve des tra nd, Kragere , Hisoya
og Fevik )
Sillim anitt
Staur olitt (ves t for T vedestrand )
Tremolitt (mer Akland og Stea, Kragere )
Turmalin (var. indigolitt, schorl, dravitt og
Ferri-dravitt)
Zirko n

- - -y

x

010

eyer, og i ekstreme tilfeller hvor reak sjonen som vis t ovenfor har lept helt ut, kan
kyan ittkr ystaller pa 7-8 em observeres. De
vakreste prevene med kyanitt og eordieritt
stammer fra omradet mellom Kragere og
Se nde led,
I noen av de sterre grenne ftekkene i cordieritt kan vi med lupe sporadisk observere
bitte sma hvite til klare firkanter. Disse
sma krys tallittene er andalusitt, ogsa dannet fra eo rdie ritt men mye senere i cordierittens livsle p (jfr. punkt " B" pa Fig. 2):
Cord ieritt + H20 = Kloritt + Kvarts +
And alu sitt Kyan itt og talk har i dette stadiet selv blitt opp spist og dannet mer klor itt
+ kva rts. Anda lusitt trives und er de nye
stablilitetsbetinge lsene, mens kyanitt (som
har identisk sammense tning med anda lusitt
(og silli ma nitt)) mistrives.
Egentli g skulIe all eordieritt i Bambl e-sektoren vert oppspist og dannet " klorittgraps" for len ge siden, men det er na ikke
tilfellet: I de parti ene av eordieritt-holdige
bergarter som har unn sluppet gje nnomtrengning av vanndige vresker, opp trer co rdieritt like bla, ede l, frisk og vakker som
de n gangen den ble dann et for mer enn en
milliard ar side n 20-30 km ned i jordskorpa - eordieri tt som selv spis te seg stor,

BRUKSOMRADER
Oldtidens nav igasjonsste in
Cord ieritt fra Bam ble er kjent blant sam lere verden over, mest i form av krystaller,
men i de siste 10 arene ogsa som edel variant. Vi vet at eordieri tt fra Bamble har vert
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er hey og har ingen relasjoner med pri sen
for smastener. De fleste store slepne co rdieritter omsettes pa intemationale edelstenauk sjoner og havner ho s private sam lere.
Edel cordieritt fra Norg e er fremdeles relativt ukjent ho s intemasjonale (og nasjonaIe!) gemmologer. Hva markedet er villig til
a betale for mindre norske edl e cordieritter
star ikke i rela sjon til det arbeid som nedlegges i prepareringen og fasetteringen .
A llike vel slipes bade sma (og noen ste rrel)
cordieritter fra Bamble (og noen fa andre
norske lok aliteter) av/for norske sam lere .
Gleden over selv ha funnet edle stener og
fatt di sse slepet er ruer alltid sterre en marked sverdien. (I parantes rna det papekes at
en del fasett slipere ikke legger kronen
parallelt med (eller nzer) Y-aksen (0 10) og
saledes far maksimal fargemetning, men
heller prover a fa maksimal sterrelse pa
stenen. Om dette alltid er bevist er usikkert. Blasse gra fiolette slepne cordieritter
som blir koboltbla nar de sees fra siden er
alltid trist a skue !)
Cordieritt som smykkestein
Felgende varianter av cordieritt og cordieritt-holdige bergarter har et godt potensiale
som smy kkestein:
" Aventurin-cordieritt" : Cordieritt med
par allelle hem atitt-lam el ler so m omtalt
ove r. Meget va kre pro ver finne s i omradet
me 110m Sendeled og Kra gere. Lett a polere, men " undercutting" opps tar lett i de
omdannede, gr enne partiene av materialet.
" Ge drophy llitt" : Intimt avb landet gedritt
og antho phy llitt med inten st blatt farges pill
eller Schiller (Kihle & Bucher-Nurminen
1992) nesten alltid assosiert med cordieritt
av go d farge. Se bilde 2. Forekommer i
man ge lok aliteter, men de vakreste provene skriver seg fra nord for Tv edestr and.
Krever erfaming for a unnga " undercutting " ved polering. Vakre, slepne prover
(carboc honer) er utstilt ved Bergverksmuseet, Kongsberg . Mineralogisk Museum
besitter en polert plate med en kongebla
"gedrophy llitt'I-v ifte med et korslign ende
kry stallaggregat av blaviolett cordieritt.

samlet helt fra Vikingetiden ifelge Snorres
saga. Vik ing ene skal vistnok ha benyttet en
"b la solste in" som hjelp til navigering i
overskyet(?) Vier. Ek sakt hvordan den ble
brukt forblir usikkert, men vi kan anta at
vikingene brukte fenomenet med de parallelt orienterte, sterkt reflekterende, hematitt-l am ellen e som ligger i samme plan som
spalteplanet i cordieritt (010) (se Fig. 3)
slik som vi kan bruke et speil i da g; solen s
posisjon ble bestemt ved a male sollyset s
refleksjon (innfalsvinkel = utfallsvinkel) i
fo rho ld til et fast punkt elle r merke. Den
mer kjent e "s olste inen" fra Bamble, som er
en plagioklas med hematitt-Iameller, har
ikke lam eIlene or iente rt parallelt til noen
av felt spatens spalteplan, mao . ved a spalte
ste ine n fikk vi "s pe ilet" skjevt i ste ine n.
Ved a spalte den "bla so lstei nen" kom
speilet fram blankt a fint i plan med spalteoverflaten. Det har og sa vrert fore slatt at
den ofte ster ke pleokroismen hos edel co rdieritt var brukt til a navigere etter av
vikinge ne . Dette er lite trol ig da denne
effekten ikke kan tilknytt es solens po sisjon. Dessuten er edel cordieritt langt
midre utbredt i Bamble en sin kobber skimrende (de rav navnet "solste in"( ?)) hematittholdige analo g. Et gre skderivert navn pa
co rdieritt som tidli gere va r i bru k er " io litt"
som nettopp betyr solstein.

EDEL CORDIERITT
Edel cordieritt av ypperste kvalitet har de
senere arene dukket opp pa marked et. I
mange hundre ar var ede l cordieritt kjent
som " vann-saffir" da man trodde det dreiet
seg om en va riant av saffi r, helt til Cordier
i 1809 fremla data so m viste at dett e ikk e
var tilfellet.
Fra tidli gere er cordi eritt i gemmolog isk
sam menheng bedre kjent fra sydlige deler
av India, Sri Lanka og Madagaskar som
produserer sto re parti er med god blafarg e
og pleokroisme, men de er ganske sma .
Pri sen per carat har veert stabil lav i mange
ar, men na og da dukker ste rre fase tterte
stener pa 5 til 10 g , og deres pris per cara t
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SAMMENDRAG
Cordi eritt skulle ege ntlig ikke finnes pa
jorda s overflat e. At den allikevel sporad isk
opptrer bla. her i Bambl e-sektoren som
glass klare knut er er en kur iositet , et paradoks, et geologisk fen omen med fa sidestykker. All cordieri tt er fors kjellig - er
den ikke det, er det ikke cordieritt!
Referan ser:
Bug ge, J.A.W ., 1943: Geological and
petrographical investigati ons of the Kongsberg-Bambl e-Form ation, Norges Geologiske Undersekelse , 160, 150 pp.
Kihl e, J., 1989: Pol ymetam orhi c evolution
of Cordierit e-bearing metapelites from the
Bamble-sector, southern Norway. Th esis,
Un iversity of Oslo, 3 volumes, 360 pp.
Kihle , J. & Bucher-Nurminen, 1992.
Orthop yroxene-sillimanite- sapphirine gra nulit es from the Bamble granulite terr ane,
so uthern Norway. Journal of Metamorph ic
Geol ogy, 10,671-683.
Themesis, T. , 1988: Hem atite in iolite
(cordierite) . Lap idary Journal, v.Nov. , p. 3.
*Unntaksvis har enkelte slike hem atittlameller i cord ier itt nadd ste rre lser pa 12
mm.

Granat-cord ieritt: Danner vakre samrnenvoksninger med pene kon traster , ofte med
spett av hvit grovfibrig sillima nitt og
kva rts . Opptrer mest i ornradet mellom
Hise ya og Tvedestrand.
Hornbl ende-cordieritt: Som omtalt ove nfor; Disse hornblend ene har ofte heyt innhold av Mg og AI og er fattige pa Fe , hvilket gir en tiltrekkend e mellorngrenn farge .
Den grerme, ofte velkrys talli ne, hornblenden star i skarp, estetisk kontrast til den bla
cordieri tten som vanligvis fy ller inn mel10m hornblend ekr ystall ene . Vakkert material og lett a polere !
Cordieritt til industrielt bruk
En av byggekl ossene i dagens "high-tec h"
keramikk er ren Mg-cordieritt, Denn e cordieritten blir syntetisk frem stilt i man ge
land , spesielt i Japan og USA. Pa grunn av
at den naturl ig forekommende cordieritten
nesten alltid er noe jernholdig, samt at den
opptrer spredt og i for sma mengder, har
kommers iell bruk av naturlig cordieritt
enna ikke kommet igan g. Det finnes irnidlertid jernfri cordieritt i et ste rre parti innen
Bambl e-sekt oren , og nor ske firrnaer med
internationa le forgreninge r har vrert innvolvert i en muli g oppredning av denne
cordieritten.
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Vel verdt ase nc.ermere pal
OLYMPUS har 75 ~rs erfaring innen konstruksjoan av optikk
og er en av verdens ledende utstyrsleverandBrer innen optiske systemer. V~re mikroskoplBsninger dekker hele spekteret
fra snuJ, enkle arbeldsoppgaver til hByteknologisk tototorsknlng. Sam navnet Indikerer, gir Olympus mikroskop fotodokumentesion av hgyeste kvalitet,- noe vi har sett mange eksempier p~ I bladet Stein.
Stereomlkroskop
Olympus har et meget bredt
utvalg stereomikroskop, fra SD
og SF-modellene, til den meget
avanserte forskningsmodellen
SZH. Vi leverer 4 modeller i SZserien med zoomfunksjon. Med
dette store utvalget, er vi sikre
pA at du finner en modeII som
passer til ditt formal,
Tilbeh0rsprogrammet til de forskjellige modellene er meget
omfattende:
- Optikk med stort synstelt
God plankorreksjon
- Velegnet for foto og video
- Godt utvalg av forsatslinser
og okularer
- Flere belysningsmuligheter
- Stort utvalg av tilleggsutstyr
For ytterllgere Infonnasjoner,
kontakt ass:

OLYMPUS®
OLYMPUS NORGE AS. Postboks 4753 Soflenberg, 0506 Oslo. Tlf.: 22 20 90 70.
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Smastein
Vi har ofte pastart at aile, absolutt aile er
interessert i stein. Det synes bare a vtere de
aller sleveste ignorantene som arrogant
overser denne var mest basale materie.
Vart eget og alt livs opphav for a si det
som det faktisk er. Navel nok om det, en
steinbladredakte r er vel ekstra
oppmerksom pa hva som skrives om og
omkring stein i dags- og ukepre sse. Det er
likevel ikke mye vi sakser, men i det siste
har det vrert en del oppslag som vi vii
henlede yare leseres oppmerksomhet pa.
Det kan jo vrere godt a vite i ensomme
steinstunder at vi har sterke stettespillere i
rygge n, bade av verdslig og andelig art.

nseringsvirksomhet , fremholdt kongen.
Under en tur inn i selve gruvehall en med
Am ar Hansson og Ole Fritjo f Frigstad som
omvisere, ble kongeparet overrakt en
spesiell handplukk et stein som det er
meningen skal anbringe s ved peisen pa et
av kongeparets feriesteder. Vel tilbake i
mineralparkens store foaje mottok kongen
sa en smykkestein fra Ragnhild Frigstad

Agderposten J 10593
"Stein til landsted"
.........Srerlig viste dronnin gen seg opptatt
av mineralsamling en, og det kongelige
fe lget var inne i samtlige avdelinger i
parken.
Kongeparet fikk ogsa med
seg en nydelig bukett i bergkrystall som
minne fra parken. En slik form for
opplevelse har nok fremtiden for seg,
mente kongen.
VG lJ0593
I Evje og Home s besekte de kongeli ge det
unike mineralsenteret. Her sprakk
timeplanen fullstendig fordi Kongen og
Dronningen viste stor interes se for for
Norges ftotteste samling av mineraler.
Senteret har bare vtert apent et ars tid, men
er allerede blitt en braksuksess

Kongelig
steininteresse
Ftedrelands vennen 110593
"Mineralparken imponerte kongeparet"
........ ... . Kongens takketale bar tydelig
preg av kunnskap om kommunen .
Mineralsenteret ble karakteri sert som et
eksempel pa hva fantasi, initiativ og
pagangsmot kan frembrin ge. Her er det
skapt en kombin asjon av historie, gammel
tradisjon og modeme fremtidsrettet

Klokker - Mineraler - Term 0 metere - Rastein
Penneholdere - Steinknekkere
Bokstmter
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Klerikal steininteresse

Folkelig steininteresse

Dagbladet 210593

Aftenposten J 7J092

" Hernes med tre steiner i gave"
Kirke statsrad Gudmund Hemes overrakte
tre steiner til den nye biskopen i gar - en
stein fra Berlinmuren, en fra toppen av
Hallingskarvet og en fra Getsemane-hagen
i Jerusalem. Steinen fra Getsemane
ankomNorge bare noen timer fer
bispevigslingen.
- En stein du skal bruke nar du feler deg
tom og isolert. En stein til tre st og lindring,
sa Hemes.
- Steinen fra Berlinmuren forteller om
mennesker som bygger murer, men ogsa
om mennesker som river murer ned igjen ,
Steinen fra toppen av Hallingskarvet har
en frisk grennfarge. Den viser at Var Herre
har fatt det til agro - selv pa steingrunn, sa
kirkestat sraden blant annet, i en tale som
utvilsomt ble "dagens sterkeste preken" .

" Fikk bilen full av stein "
Sjaferen pa en budbil skulle i gar kveld
levere noen yarer i nrerheten av We ssels
plas s og fikk et mindre sjokk da han
retumerte tilbake til bilen . Noen hadde fylt
den opp med sten. Politi et ble varslet, men
ingen ville si hvem synderen var.
Vi finner det passende a slutte her i det vi
e nsker h0Y og lav en god sommer. Men
vzer snill; ikke kvitt dere av med
overskuddet, de darlige stuffene, pa den
ufine maten som ovenfor. Ta bare med det
som du skal ha selv , eller som du viI gi
bort til konger eller biskop er eller andre du
setter pris pa.
ghw

CONTAINERUTLEIE
Ring 031-05270/03 98 22 50
KRAGER0 RENOVASJON &
CONTAINERSERVICE A/S

Braten - 3770 Kraqere
Alltid topp service
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Historikk og gruvedrift

nen av sement trenger rastoff som inneholder 76 % CaC03' blir denne kalksteinen
blandet i pas sende mengde med kalksteinen fra Dalen, som inneholder omlag 89 %
CaC03'
Underjordsdrift tok til pa Dalen i 1960, og
samtidig oppherte dagbruddsdriften pa
kalkstein. I dagbruddet er det siden drevet
pukksteinsproduksjon pa den underliggende hornfels .
Underjordsbrytingen har foregatt med forskjellige modifikasjoner av rom og pilar
metoden. De to ferste etterlot pilarer med
heyde pa ca 40 m. I slike heye pilarer skjer
det lett forskyvninger langs sprekkesoner,
og i september 1976 skjedde det en pilarkollaps i en eldre del av gruven. Dette forte
til en innsynkning av berget helt opp til
overflaten, 50 mover. Innsynkningen forarsaket heldigvis ikke skader, men den ferte til en omlegging av brytingsmetoden.
Dette medferte en betydelig lavere utnyttelse av kalksteinslaget, fra 60-65 % til ca
30 %.
Idag brytes kalksteinslaget ved at det forst
drives en 15 m bred og 7,5 m hey ort langs
strekretningen ved liggen, dernest drives
det ut tverrslag fra orten i to omganger (7 +
7 m i heyde), Tverrslagene blir 14 m brede
og 14 m heye , og de mellomliggende pilarene er 13 m brede, slik at det er 27 m fra
senter i et tverrslag til-det neste. Salene
mellom nivaene er 8,5 m tykke. Ut fra
ka1ksteinslagets fall blir tverrslagene normalt ca 120 m lange, og hver etasje forskyyes med ca 70 m i forhold til hverandre.
Tverrslag og pilarer i de forskjellige etasjer
legges neyaktig over hverandre.

Kalksteinsforekomstene ved Brevik har
vrert industrielt utnyttet siden siste halvdel
av det forrige arhundre. Dalen Portland
Cementfabrik ervervet kalksteinsrettigheter
i 1916, og sementproduksjonsanlegget ble
bygget 1917- 1919. Dalen gruve ble idriftsatt 1919 , og den ferste ferdige sement ble
produsert i august samme ar. Et anlegg for
produksjon av kalkstein til kunstgjedselsfabrikken og seinere karbidfabrikken til
Norsk Hydro ble bygget 1928-1929, og
Kjerholt gruve satt i drift i 1929. Dalen ble
i 1968 en del av Norcem, som idag er en
bedrift i Aker-gruppen. De to gruvene ble
slatt sammen til en fra 1.1.1988, da Norcern kjepte Kjerholt gruve fra Norsk
Hydro.

Dalen kalksteinsgruve
Driften i Dalen gruve fra 1919 foregikk i
dagbrudd like ved sementproduksjonsanlegget, hvor kalkbenken (etasje 4b) hadde
sitt utgaende. Alt i 1924-25 ble salen i
bruddet f1yttet til et niva 65 m heyere opp.
Et nytt knu seanlegg ble bygget pa kanten
av det nye nivaet, og under dette anlegget
ble det sprengt ut en silo pa 3 000 m', Siloen ble tappet pa det tidligere niva , i vogner
som benyttet den gamle skinnebanen. Det
b1e brukt skinnegaende laste- og transportutstyr drevet av damp i bruddene fram til
1947 , da man gikk over til trucker og bulldozer. Finknusing, terking og maling av
steinen gikk den ferste perioden for seg
inne i fabrikken, men et nytt, separat
anlegg sto ferdig i 1939 .
I 1955 apnet bedriften et nytt dagbrudd
ved Bjerntvedt, 7 km nord for Dalen. Dette
bruddet er anlagt pa et annet kalksteinslag
(etasje 8c). Kalksteinen ble fram til 1975
fraktet til Dalen med taubane, men siden
har transporten foregatt med jernbane
(NSB). Siden denne kalksteinen bare inneholder 71-72 % CaC03 ' mens produksjo-

Kjerholt kalksteinsgruve
Sel skapet A/S Kalksten kjepte i august
1923 de1er av eiendommene til gardbrukerne Ole Pedersen og Ola Kjerholt og startet
dagbruddsdrift. A/S Norsk Hydro trengte a
sikre seg tilstrekkelige mengder av rik
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Salg til eksteme kunder startet i 1970. Fra
1976 ble Norcem kunde og overtok etterhvert det meste av produksjonen.
Adkoms tveg under jord mellom Kjerholt
og Dalen ble opprettet hesten 1976. Norsk
Hydro solgte aile sine kalksteinsrettigheter
og aile anlegg under dagen til Norcem fra
1.1.1988.

kalkstein til produksjonen av kunstgjed sel
("Norges-Salpeter"). I 1928 overtok de
A/S Kalksten og sikret seg rettigheter til
kalkforekomster videre fram til Dalen
Portland Cementfabriks omrade. En hektisk anleggsvi rksomhet foregikk fra august
1928 til mai 1929. Da sto anlegget og taubanen fram til Hereya ferdig . Underjord sdrift tok til i 1933.
Midt pa I950-tallet ble gruvedriften
vesentlig endret, siden den nye karbidfabrikken pa Hereya hadde behov for vesentlig rikere kalkstein enn den for produk sjonen av kalksalpeter. De rikeste kalksteinslagene i gruva matte derfor brytes separat.
Nye avbygningssmetoder ble innfert samtidig med installasjon av nytt knuseanlegg
og forlengelse av loddsjakta. Samtidig med
overga ngen fra magasinbrytning til en rom
og pilarmetode gikk man ogsa over fra
skinnegaende til hjulgaende maskiner og
store hydra uliske boraggregater avleste lette trykkluftdrevne bormaskiner. Den sterste arsproduksjon Kjerh olt har hatt, fant
sted 1963/ 1964 med 823.746 tonn. Som i
Dalen, gikk man over til en sikrere bergbrytingsmetode i siste halvdel av I970-arene.
Sterk utvidelse av fullgj ed selproduksjonen
pa Hereya i 1960-arene , med kalksalpeter
som biprodukt , forte til at bruken av kalkstein gradvis ble trappet ned og opphe rte
fra varen 1981. Produksjonen av karbid
opphe rte i 1978.

Produksjonstall 1992 for Norcem audeling Brevik
Produk sjonen i Dalen-Kjerholt gruve var i
1992 pa 970 000 tonn kalkstein, i Bjerntvedt dagbrudd pa 759 000 tonn. Det ble
dessu ten produsert 94 000 tonn pukkstei n i
Dalen dagbrudd . Ved fabrikken ble det
produsert 1,122 mill. tonn klinker (et kuleformet produk t hvor utgangspunktet bestar
av ramel (kalkmel) (ca 95 %) og kvarts,
bauxitt, kisavbrann og gips etter varieren de
behov). Som en tommelfingerregel gar det
med 1,5 tonn ramel til a lage I tonn klinker. Det som blir borte forsvinner opp pipa
ved brennin gen. Av klinker med noe tilsetting av gips blir det produsert sement.
Sementproduksjo nen var i 1992 pa 1,115
mill. tonn. Bergavdelingen hadde 71 ansatte, og pa anlegget totalt ble det utfert 298
arsverk . Produksjonen av kalkstein i gruva
var pa 14,6 tonn og i dagbrudd et pa 30,4
tonn per mann per time. Norcem hadde i
1992 totalt 1613 ansatte og en omsetning
pa 934 mill. kroner.
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De siste ars mineralfunn i Dalen-Kjorholt gruve
Fred Steinar Nordrum

Fig. 17. Fra det smaleste partiet i "Tilleggsdrusa". Gruvemaler Odd Angelsen. Foto:
Rainer Bode.

Kjerholt kalksteinsgruve ble igangsatt som dagbrudd i 1929 som felge
av Norsk Hydros behov for kalkstein til kunstgjedsel-produksjonen,
Underjordsdrift tok til i 1933. Hydros forbruk av kalkstein fait etterhvert bort, og i 1988 ble gruva solgt til Norcem, som eide nabogruva
Dalen. Dalen gruve er drevet siden 1919, med underjordsdrift fra
1960, og hovedmengden av kalksteinen gar her til sementproduksjon.
For en del ar siden ble det apnet forbindelse mellom de to gruvene
under jord , og de drives na som en gruve under navnet Dalen. Men
etter det gamle eiendomsskillet kalles de to delene Kjarholt-slden og
Dalen-siden. En oversikt over geologi og gruvedrift ble gitt i Stein,
hefte 2, 1992.
Mineraler
Funn av store dru ser med kalkspatkrystaller i Kjerh olt har veert kjent i mange ar.
Gjennom arene er gruv er og dagbrudd
besekt av et stort antall samlere og geolo ger, og det er tidvis kommet fram fine stuffer med kalkspat, svovelkis, kv arts, kalse-

don og agat. Inntil fa ar siden var gruva
imidlertid lite paak tet som mineralforekomst. Eksempelvis er forekom sten ikke
nevnt i Neumann (1985 ): Norge s Mineraler, ikke engang under avsnittet om kalkspat, til tross for at forekomsten i sterklass e
er den mest rikholdige i Norge nar det gjel-
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Fig. f. Svovelkis, 2 mm. Samtin g: Gunna r
Jensen. Foto: Frode Andersen.

Fig. 2. Markasitt i kuler (opp til l em) og
andre krystallsammenvoks ninger og kalkspat. Samling: Norsk Bergverksmuseum.
Foto: Peder Pedersen.

der krystaller av dette mineralet.
Med funnet av den sakalte "fantorndrusa" i
1990 har dette endret seg. Interessen for
mineralene i Kjerholt har steget betraktelig, og aktiviteten med a ta yare pa materiale fra druser som kommer fram ved driften, har eket veldig, bade nar det gjelder
uttak med tillatel se fra bedriften og den
illegale trafikken som gar for seg pa nattetid.
Vi skal her kort beskrive mineralene og
noen av de sterste drusene som er funnet
siden 1990.

lagt, og vi viI komme tilbake til resultatene
av dette arbeidet seinere.
De fleste druser har fantomkrystalle r, selv
om dette ikke alltid er like lett a se. Enkelte
kalkspatgenerasjoner er sterkt sonerte. I en
del kalkspatgenerasjoner er det ofte utviklet tvillin gkrystaller, mens i andre er det
ganske sje ldent. Blant annet er "heart't-tvillinger, "butterfly't-tvillinger og tvillinger
etter basisflaten i skalenoedere tilstede.
Kalkspaten er hvit, gra, klar, gul, orange,
brun og cognac farget. Enkelte steder er
den svakt gre nnfarget av kloritt eller red farget av sekundrere jemfo rbindelser.
Kalkspat har ikke sjelden vokst over andre
mineraler, f.eks. pyrtitt, pyrrhotitt, kvarts
og kloritt, noe som enkelte ganger skaper
spesielle strukturer inne i kalkspatkrystallene.

Kalkspat (kalsitt)
Kalkspatkry staller opptrer i store mender i
et stort antall druser. Det opptre r minst tre
generasjoner med forskjellige krystallformer i hver druse, og nesten aile druser har
sterre eller mindre ulikheter i forhold til
hverandre nar det gjelder krystallformer.
Det opptrer forskjellige former av romboedere, skalenoedere, heksagonale prismer,
skiferspat og et stort antall kombin asjonsformer av disse. Kalkspat er det mineral
som sansynligvis opptrer i flest krystallformer, f.eks. er det i Goldschmidt : Atlas der
Krystallformen. Bind II (1913 ), avbildet 2
544 krystalltegninger av kalkspat. De forskjellige krystallformer og tvillingdannelser i forekom sten er i ferd med a bli kartfOf

Svovelkis (pyr itt) og markasitt
Svovelkis er funnet som sma tem ingformete krystaller i svert mange druser. I enkelte
druser er det sterre sammenvoksninger av
kubeform er, og en del av den kuleformete
kisen synes a vrere sammensatt av kuber. I
enkelte druser opptrer mineralet som elongerte, firkantede staver opp til ca I em
lange og 0, I em tykke. Enkelte staver har
vokst i nittigraders vinkel (fig. I). I enkelte
druser opptrer pyritten i sterre mengder,

ofte sammen med markasitt.
Marka sitt er funne t i forskjellige
former for enkeltkrystaller, kry stallforgreininger og kuler (fig . 2).
Mineralet er med sikk erhet bare
funn et i honningkalsitt-drusa og
noen andre druser i omrade t rundt
denne.
Kisen opptre r i forskjellige former
for tynne overflatelag pa kalkspatkrystaller, kule r, stalaktittlignende
utviklinger og rer. Det er ofte ikke
mulig a se vis ue lt om det dreier seg
om markasitt eller pyritt. Dette ber
derfor undersekes spes ielt for de
enkelte funn .

Fig. 3. Apofyllittkrystaller (opp til 1,5 em). Samling: Norsk Bergverksmuseum. Foto: Peder
Pedersen.

Kvarts
Ikke sje ldent blir det funnet dru ser
med et teppe av kvartskrystaller pa
opp til 2 mm , sjeldenere opp til I
em. Oftest er bare pyramideflatene
utviklet. Kr ystallene er klare, sjeldnere hvite, og og noen ganger synes
de brune pga underl iggende brun
kalk spat. I enkelte dru ser har kvartsen en stalaktittlignende utvikling,
med en uregelmessig, fingeraktig
utforming med me ngder av sma
kr ystaller pa overflaten. En druse
med usedvanlig pen stalaktittisk
utforming og glitrende, blanke kry staller ble funnet i oktober 1992 . Det
er de siste aret kommet fram minst
4-5 dru ser med my e kv art skrystaller .

Fig. 4. Merk stilbitt og hvit laumontitt sentrert pa
kalkspatkrystall (2 em). Samling: Norsk Berg verksmuseum. Foto: Frode Andersen.

Kalsedon og agat (kry ptokrys talIinsk kva r ts)
Det er funnet kalsedon og agat
(bande r kal sedon) mange steder og
opp til 10-20 em i tykkelse. I enkelte dru ser er kalsedon funnet som en
kapp e og som uregelmessige taggete masser utenpa kal sittkrystaller.
Ha sten 1992 ble det funnet en dru se
med stalaktittisk utviklet kalsedon
med jevn , blekbla overflate og lag -

Fig. 5. Druse med hvite apofu llittkrystaller pa
me rke stilbittkrystaller pa kalkspatkry staller.
Lengste stilbittkrystall 1,5 em. Samling: Nor sk
Bergverksmuseum. Foto: Frode Andersen.
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delt indre oppbygning.
Pal ygorskitt (berglrer)
Dette asbestmineralet opptrer i
mange druser og noen steder i store
mengder.
Norsk Bergverksmu seum har en
grov, uregelmessig, flakformet stuff
som er ea 1,6 m lang og 0,8 m bred .
Mineralet ligger ofte som hvite,
tynne , uregelme ssige flak elIer tepper pa kalkspatkrystalIer.
Fig. 6. Blekbla vifter med barittkrystall er (sto rste
4 mm ) og vannklare kalk spatkrystaller. Sand ing:
Fluss pa t (ftuoritt)
Flusspat er tidligere funnet som
Gunnar Jensen. Foto: Frod e Andersen.
blek -lilIa lag opp til I em tykke ~
med glatt, avrundet overflate pa
kalkstein. Pa flusspaten er det
utkrystalIisert prismeformete kalkspatkrytalIer opp til 6 em lange og 2
em tykke. Vi kjenner ikke til funn
av flusspat de siste arene.
Analcim
Analcim er funnet i en rekke druser
i gru va som sma, ofte ganske perfekte krystalIer opp til 2-3 mm
stredd pa kalk spatkrystalIer. KrystalIene er oftest hvite elIer grahvite
og ugjennomsiktige, men i en druse
er de funnet som blank e, vannklare
krystalIer avsatt pa kalkstein sammen med sma krystaller av apofyllitt av tilsvarende kvalitet, og i en
annen druse i vannklare krystalIer
pa grahvite stilbittkrys taller. I et par
druse r opptrer krystalIene som tynne lag som dekker deler av kalkspatkrystaller.
Apo fyllitt
Apofyllitt er, som nevnt, funnet
sammen med analcim pa kalk stein,
men er ogsa funnet i krystaller opp
til 2-3 mm i druser sammen med
laumontitt pa kalkspatkrystalIer. De
er ofte st helt klare og fargel ese, I
tynne arer sammen med stilbitt er
det funnet krystalIer opp til 5 mm. I

Fig. 7. I apningen av "fantom-drusa". Foto: Geir
Hennin g Wiik.
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midten av april ble det funnet en
kalkspatare med ftere sma druser
med apofyllittkrystaller opp til 2 em
lange og I em brede . Krystallene er
klare og skinnende, og de star pa et
teppe av sma kvartskry staller som
dekker kalkspatkrystaller (fig. 3).
Sma pyrittkuber ligger pa kvartsen.
En kiten druse med blekgrenne 2-3
mm lange apofylittkrystaller pa et
blekbrunt teppe av finkomete kvartskrystaller ble funnet i begynnelsen
av j uni.

Fig. 8. Vegg i "fantom-drusa". Foro: Geir Henning Wiik.

Laumontitt
Laumontittkrystallene er hvite eller
klare og opp til 2-3 mm lange.
De er som vanlig funnet som langprismatiske naler og opptrer enkelt e
steder i stralebunter, De er funnet
sammen med kalkspat, stilbitt og
apofyllitt. Mineralet er forelebi g
funnet i minst fern druser.
Stilbitt
Stilbitt er funnet i minst fire kalsittarer. Ett sted i grahvite , nekformete
krystaller opp til 6 mm sammen
med apofy llitt, et annet sted som
grahvite krystaller pa opp til 9 mm
med sort overtrekk (sansynligvis
kloritt) pa toppen sammen med laumont itt, kalk spat, apofyllitt, pyrrhotitt og pyritt (fig. 4), et tredje sted
som grasorte krystaller opp til 15
mm sammen med de samme mine-

iI
I

I
I

Fig. 9. Fantomk rystaller 0PP til 4 em. Parallellvekst. Samling: Manfred Henkel. Foro: Rainer
Bode.

Pr0V en annonse i STEIN
Det kan lenne seg, enten det gjelder
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Ta kontakt med redaksjonen for priser osv.
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Fig. JJ. Kalsitt-skalenoedere avkortet av romboederfiater og med overtrekk av pyritt.
Prisme-generasjonen mangler. Krystallengde 2 em. "Fantom-drusa". Samling: Norsk
Bergverksmuseum. Foto. Rainer Bode.
ralene (fig. 5)og et fjerde sted i grahvite
krystaller opp til 6 mm sammen med kalkspat, analcim og laumontitt.

Pyrrhotitt (magnetk is)
Pyrrhotitt er funnet som tynne, flakformete, sekskantede krystaller opp til 1-2 mm
p ~ og inne i kalkspat. Mineralet er ogsa
funnet p ~ apofyllittkrystaller. I enkelte dru ser opptrer det mengder med flak, som ofte
er blanke og skinnende og har anlepsfarger.

Baritt (tungspat)
Baritt ble funnet som to sma blekbla krystallvifler i manedsski ftet mars/april i M
(fig. 6). Den sterste viften er ca 4 mm bred.
Siden er en vifte p ~ 1,5 mm funnet i en
annen druse. Krystallp latene er der gra
med lyse ytterkanter.
KloriU
Antatt kloritt opprer som finkomet e lag p ~
kalkstein, inne i kalsittkry staller og p~ stilbittkry staller samt som sma merke kuler i
fantomkrystaller av kalkspat. Mineralet er
ikke rentgenundersekt.
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S1i vidt vi kjenner til var markasitt,
pyrrhotitt, analcim, apofyllitt, laumontitt, stilbitt og baritt inntil 19921993 ikke pavist i Kjerh olt. Mark asitt ble funnet ved 1ipningen av den
store drusa med honn ing-kalsitt i
januar 1992, og senere er analcim,
apofyllitt , laumontitt og pyrrhotitt
funnet av Gunnar Jensen , stilbitt av
Lars Chr. Olsen og den blekbl a
baritten av Even Godejord. Alf
Olav Larsen har vrert den som med
sikkerhet har identifisert disse
mineralene.

Fig. 10. Fantomkrystall (2,5 em) med en bar skalenoederflate med pavokste pyrittkuber. Samling:
Gunnar Jensen. Foto: Frode Andersen.

Druser
"Fantomdrusa" (I)
Seint p1i somme ren eller tidlig p1i
hesten 1990 ble det kjent blant samlere at det var kommet fram en stor
druse med fantomkrystaller i Kjerholt. Krystallene hadde en kvalitet
som var bedr e enn noe som tidligere var kjent fra gruva. Gjennom .to
1ir kom det stadig nytt material e ut
p1i mark edet , og fra Milnch en-me ssen 1990 har dette materi ale ogsa
vrert framme p1i mange messer i
utlandet. Drusa var kommet tilsyne
mange 1ir tidligere , men siden
apningen var dekket av en grasort,
finkom et masse, var den ikke blitt
undersekt, Den ene enden av drusa
var sprengt bort ved anlegget av en
bakke-kj ere stoll, men dru sa strekker seg videre fra ca 4-5 m oppe p1i
vegge n og oppove r minst 15 m i
fertifemgraders vinkel. Drusa er
over 1 m bred og 2-3 m hey ved
1ipningen (fig. 7). Den er uregelme ssig med mindre , smale forgreninger. Da en mindre forgrenin g ble
brutt ut nederst i drusa hasten 1991,
apnet det seg en omlag 20 m lang,
horisontal utlep er. Den var s1i lay at
man matte krype det meste av
vege n, men to steder langt inne reiste taket seg tilstrekkelig til at man

Fig. 12. Fantomkrystall (3,2 em) med antatt pyrrhotitt. Samling: Gunnar Jensen. Foto: Frode
Andersen.

Fig. 16. Lysegule kalkspatkrystaller som har vokst
pa sugererformete rer av kis med diameter 1,5
mm. Samling: Gunnar Jensen. Foto: Frode
Ande rsen.
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kunn e sta pa kne i den.
Veggene var dekket med prismeformete fantomkrystaller og rundete,
skiveformete krystaller (fig. 8).
Krystallene hadde vanligv is en rustbrun og/e ller en grarnatt hinne pa
overflaten, men disse kan oftest
berstes lett bort med zalo-vann,
Men ofte kan den orangebrune faryen med fordel bli vrerende, szerlig
pa de skiveforme te krystallene. Skivekrys tallene er eld st, og fantomkrystallene er vokst mellom og pa
skivene. Ganske ofte henger fantomkrystallene pa skivene og er
derfo r dobbeltterminerte.
Fantomkrystallene bestar av et
indre fantom som har mer eller
mindre finkom et pyritt pa overflaten og et ytre prisme som er mer
eller mindre gjenn omsiktig (fig. 9).
I binoe ularlupe kan vi se at en del
av kisen pa fantomindividene opptrer som naleform ete krystaller.
Prismet har blanke krys tallflater,
men pa mange kry staller dekker
prismet ikke aile flatene pa fantomet, og pa disse frie overflatene av
fantom et har enkelte pyrittkrystaller
pa noen kry staller vokst seg ste rre,
til teminger opp til over 0,5 em (fig.
10). Pa enkelte krystaller mangler
prismegenerasjonen fullstendig, kun
fanto met og pyritt-hi nnen er tilstede
(fig. 11).
Fantomindividet er i enkelte tilfelle
et skarpt skalenoeder, men oftest er
det et ska lenoeder som er blitt
avkortet av romboederflater. Fantomindi videne er ofte sonert, og i
mange er det en eller to markerte
"fantomer i fantomet". I noen fa tilfelle er det funnet krystaller hvor
prismet omslutter to fantornindivi der. Parallellvekst av fantomkrys taller opptrer ganske hypp ig, mens
svrert fa tvillinger er funnet.
Det er funnet fantomkrys taller pa

Fig. 14. Fra "honning-kalsitt drusa ". "Honningkalsitt " krystaller pa opp til 12 em med trekantet
smite, og uregelmessige klatter av lysebrun kalsitt. Krystallene er stort sett dekket av borste v.
Foto: Geir Henning Wiik.

Fig. 15. Lysegule kalsitt-romboedere pa opp til 4
em og kiskuler. Samling: Gunnar Jensen. Foto:
Frode Andersen.
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opp til 15-20 em og skivefonnete krystaller
opp til 12-15 em , men ofte er krystallste rreIsen pa henholdsvis 2-7 og 3-7 em. Det
er tatt ut krystallplater pa opp til 70-80 em,
men det er tatt ut relativt fa sterre stuffer.

Druse med fantomer (II)
Denn e drusa ble funnet hesten 1991. Den
er ea 1 m hey i en lengde pa vel 2 m, og
derett er svinger den mot he yre og nedo ver,
og blir sa smal at det bare er mulig a strekke annen inn.
Fantomkrystall ene inneholder et skaleno edrisk fantomindivid, hvor de fleste toppene
er avkortet av romboederflater, lignende
krystallen e i "fantomdrusa". Den ytre krystallfonnen er imidlertid en kompl isert
krys tall med mange skarpe og blank e flater, som har fort til en meget avrundet form
(fig. 12). Bade den indre og den ytre formen er ofte krys tallklare, men ytre del av
den ytre fonn en er mange ganger takete.
Grunn en til at fantomindividet er synlig , er
at det har et nett verk av flekk er av et kismine ral, antagelig pyrrhotitt, pa overflaten .
Ofte er dessuten en eller flere av skalenoederflatene ikke dekket av den ytre fonnen.
Disse flatene er vanligvis matte , og ofte er
de bestredd av sma, hvite sukkerkom aktige
krystaller av analc im.
Ikke sjelden dekker den ytre fonnen bare
en mindre del av fantomindividet eller er
helt fravserende. Bade den indre og srerlig
den ytre fonnen har ofte etselignende groper pa overflaten.
Fantomkrystallene er ofte 2-8 em lange,
men er funnet opp til 15-20 em. Grupper er
sjeldne. Det er funn et ganske mange
"heart" -tvillinger og noen "butterfly"-tvillinger. Den ste rste hjertetvillingen veier
15-20 kg og har store lysegul e omrader i
krystallen.
Det er ganske vanlig med flekker av flakfonnet, hvit palygorskitt mellom kalk spatkrystallene. Det er funn et sma kub er av
svovelkis.

Dru se med sonerte krystaller (III)
Ved taket pa nivaet under druse II ble det
funnet en druse som kan veere sammenhengend e med dru se II, dvs at drusa strekker seg gjennom det 8 m tykke laget mellorn etasjene. Kalkspatkrystallene er imidlert id her helt annerledes . De mest seermerkete krys tallene er skalenodere som er
avko rtet av basisflaten langt nede pa krystallen , slik at vi far tykke sekskantede plater, med skalenoederfltatene pa ytter kantene. Kry stallene er skarpkantede og gra med
lysegule omrader. De er ofte sterkt sonerte
(fig. 13). En del krystall er har har en ytre
kalkspatgenerasjon som er avrundet p.g.a.
mange flater. Ogsa det ytre indiv idet har
ofte lysegule, klare omr ader. De fleste
krystaller er 4-12 pa tvers. Det er funne t
krystaller opp til 20-30 em, men de store
krystallene er vanligv is mer uregmessig i
fonnen. Det er funnet sma krystaller av
analcim og svov elkis. Drusa ble funnet
hesten 1992. Det meste av drusa er na
sprengt bort.
Druse med heksagonale prismer (IV )
Sommeren 1991 ble det funnet en stor druse som srermerker seg mest med store, klare heksagon ale kalkspatpri smer, hvorp a det
ofte sitter store, noe uregelmessige , hvite,
skivefonnete krystaller. Bade prismer og
skiver er funnet i ste rrelse opp til 20-25 em
i diameter, ofte er de ea 10 em. Sett inn i
primeflatene, kan krystallene synes homogene, men pa toppflatene er det ofte mulig
a se at det er en eller to tidligere avsatte ,
klare krys tallind ivider inne i prismene.
Noen steder kommer krystallflater fra det
indre individ fram . Man ge steder dekker et
tynt lag med sma analcimkrystaller disse
flatene og ogsa enkelte prismeflater. Den
antagel ig ste rste og fineste gruppa fra denne dru sa tilherer Jan Skagen og star utstilt
pa Pers hotell pa Gol. Dru sa er minst 9 m
lang.
" Honning-kalsitt drusa" (V)
I janu ar 1992 kom det ved sprengningen
fram en druse som var ea 17 m lang og
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Fig. 13. Sonert kalkspatkrystall (5 em) med dryss av sma hvite analeim-k rystaller. Samling: Norsk Bergverksmuseum. Foto: Rainer Bode.
gikk horisontalt, p<\ tvers av stuffen, slik at
drusa ble blottet i storparten av sin lengde
4-5 m oppe fra salen. Mye av drusa var
dekket med gulorange kalkspatkrystaller
(fig. 14). Drusa var ogsa rik p<\ kis (svovelkis og marka sitt). Bade ansatte og andre
stremrnet til og fikk forsyne seg av det lessprengte materialet. P<\ grunn av at mye av
materialet raste ned ved sprengningen og
ukyndig banking seinere er det dessverre
relativt lite materiale fra denne drusa som
ikke har ste tmerker, Resten av drusa ble
sprengt vekk og gikk i knuseren i oktobernovember 1992.
Hoveddelen av drusa var bygget opp p<\
felgende mate: Underst et kompakt , grov-

komet lag med kalkspat med krystallutvik ling everst, p<\ dette 1<\ et sammenhengende
lag av kis, ofte med uregelme ssig, kulefor met overflate, med kuler ofte p<\ 1-3 em i
diameter. P<\ kisen 1<\ honning-kalsitten ,
med krystaller oftest p<\ 5-15 em (fig. 15).
Hovedformen var romboedrisk, men de
fleste krystallene hadde en trekant et fl are i
stedet for en spiss (fig. 14). Denne flaten
var ofte sonert, med grahvite, trekantede
rammer p<\ den gulorange flaten. Enkelte
krystaller var delvis dekket av et tynt kislag med fint farvespill. Oppe p<\ honningkalsitten 1<\ det krystallgrupper med grahvite, plateform ete kalsittkrystaller p<\ opp til
2-3 em, og uregelmessige klatter med Iyse-

109

brun kalsitt.
Den venstre end en av dru sa var svsert kisrik , med store, uregelm essige ansamlinge r
av svovelkis og mar kasi tt i forskjellige former, som kunne brekk es Ips med hand eller
mei sel. Mye av denne kisen var begynt il.
forvit re.
I tillegg til den kuleform ete kisen , var det
seerlig den stalaktittiske kisen med en smal
apning i midten , og den grantreformete
utviklingen av markasitt man la merke til.
Spesiell var ogsa den sugererformete kisen
(fig. 16).
I tiden fer gjennomslage t til honn ingkalsitt-drusa steue man pil. en rekke mindre
dru ser med kalkspat og kis, spes ielt meget
pen kul eformet markasitt med fine anlepsfarger (fig. 2). Fire meter fer dru sa ble det
funn et en dru se med fine Iysegule, klare
romboedere opp til 3 em, og vel I m fer
dru sa var det en tynn il.re med man ge sma
dru ser med sammenvoksninge r av orangebrune, ganske langstrakte romb oed ere opp
til 2-3 em .
Tilleggsdrusa (VI)
I oktober 1992 banket nattelige inntrengere
seg inn til en ny dru se pil. heyre side av
honningkal sitt-drusa. Den nye dru sa er
minst 12 m lang. Man mil. il.le seg inn vel
halvparen av lengden fpr den utvider seg
og begynner il. falle nedover. Et parti var sil.
sma lt at storvo kste karer ikke kom inn ,
ihvertfall ikke til il. begynn e med (fig. 17).
Det er fra denn e dru sa tatt ut svrert mye
materiale.
Dru sa synes il. ha min st seks generasjoner
med kalkspat og flere generasjoner med
kismineraler, og stuffene fra de forskj ellige
deler av dru sa varierer etter hvilke generasjoner som dom inerer. De fineste stuffene
ble funnet like innenfor apningen. Det ble
der funnet Iysegule, klare romboedere og
plateformete krys taller som del vis var dekket av et tynt , blankt kislag (fig. 18). Den
sma leste del av dru sa karakterisere s av uregelmessige, kuleformete kisforgreninger
som vokser oppe pil. kalkspatkrystaller, og

(Fig. 18.) Lysegul kalkspatkrystall (8,5x6
em) med delvis kisovertrekk, Kj erholt.
Samling Norsk Bergverksmuseum. Foto
Peder Pedersen.
den indre delen av utteerete relikter av
kalkspat, hvor det er pavokst nye orangebrune krystaller som har fil.tt et dryss av
sma pyrittkrystaller over seg. Det er ogsa
mye materi ale som nesten bare bestar av
kis, min st to generasjo ner av bade pyritt og
markasitt. I tillegg kommer stuffer, hvor
andre kalk spatgenera sjoner dominerer.
I tillegg til de ste rre druse ne som er kort
beskrevet ovenfor, er det de siste il.rene
funnet en men gde andre dru ser med forskjellige former av kalk spat. Interessante
er ogsa dru sene med mye kva rts, kal sedo~ ,
stiIbitt og apofyllitt. Vi mil. forve nte stadig
nye funn etterhvert som bergbrytin gen
fortsetter.
Bedriften har de seinere arene blitt mer
oppmerksom pil. vilke naturhi stori ske skatter som gruva rommer, og den er i ferd
med il. bygge opp sin ege n mineralsamling.
Vi mil. hape at stadig mer av det fine dru sematerialet blir tatt yare pil. og blir tiIgjeng elig for museer og samle re pil. en legal mate.
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FOSSUM JERNVERK
av Alf Olav Larsen

Fig. 1. Denfyrsatte stollen i Glaseren.

Korte trekk av ver kets historie.
Under kong Kri stian Ill's regi eringstid (1536-59) ble det opprettet bergverk bade i Oslo, Sandsveer, pa Eiker, i Hakadal, ved
Feir ing. I Telemark ble det satt i
drift ikke mindre enn fire ber gver k; Guldnes ved Selj ord (kopper, selv), Moisesberg i Fyresdal
(kopper), Trak i Bamble (bly,
selv, kopper) og Fossum ved Skien (jern), Imidlertid skulle det
vise seg at det bare var Fossum
jernverk som klarte a besta over
lengre tid. Faktisk har det her
vrer t jernverksdrift nesten uavbrutt i nesten 330 ar, og er for sa
vidt det eldste jernverket i landet.
Som
Christophersen
(1974)
uttrykker det: "I Fossum Jernver k er en vesentlig del av jernets- og ogsa av folkets-saga i
Norge nedfelt".

He sten 1538 reiste den tyske bergmester
Han s Glaser sammen med Han s Semler pa
en befaring til Norge etter anmodning av
kong Kristian III. De hadde ogsa med seg
kongens sekre tter, Anton Bryske. Reisen
gikk via Oslo til Sand svrer og Telemark,
og de mutet flere gruve r som skulle danne
grunnlaget for de ulike bergverkene. Glaser reiste deretter til Danm ark for a avlevere rapport til kongen. a m jemforekomstene ved Skien skriver han : "Gud har vist os
Overfledighed af Jemmalme, som utbredt
pa mange Steder i vidt utstrakte Feldte",
Gla ser fikk bestalling som bergmester ved
"Det kongelige bergverk i Norge", og skul-

Ie i de neste arene sta for opprettelse og
drift av flere bergverk. I 1543 skrev han til
kongen og fortalte at produksjon en var
komme t i gang ved malmfeltet og at det pa
Fossum var bygd en jemhammer, et pukkverk og en melle, og at det var ansatt en
stab av bergk ynd ige folk. I de ferste arene
ble jemverk sdriften finansiert direkte av
kongen , men senere fikk privatpersoner
anledning til a drive verket mot en viss
ytel se til kongen. Valentin Hammersmed
var den ferste private driveren. Han overtok i 1547. 11 ar etter ble retten til a drive
je mhytta overdratt til Wullf Hammersmed.
I slutten av 1560-arene har trolig verket
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ligget ode , for sa a bli bygd opp igjen i
1573 . De neste 50 are ne skulle imidlertid
bli en elendig tid for verket med tildels
inaktivitet og forfall.
Etter at det var funnet se lv pa Kongsberg i
1623, kny ttet det seg store forhapninger til
norsk bergverk sdri ft. Joh an Post fra
Kebenh avn og Herm an Kreftin g fra Bremen ble betrodd oppgaven med a fa de
norske jem verkene pa fote. I 1624 danne t
de et selskap med navnet Jemkompaniet.
De introduserte masovnteknikken ved Fossum i 1625 , noe som bidro til en ekt effe ktivitet. Dessuten kunne man na stope jernet. Tidlige re var jemproduksjonen skjedd
i renn herd, og dette ga kun smibare emner.
Opprettelsen av Jemkompaniet fallt sammen med kong Christian IV ' s engasjement
i Tredvearskrigen, og produktene ved verket bar pre g av dette: kanoner, kanonkuler,
stangje m og ovner. I 1635 ble Jemkompaniet opplest. Verke t ble i begynnelsen av
l 640-arene overta tt av Ove Gedde og Pre ben von Ahnen, begge adelige og medlem mer av Danrnark-Norges everste aristokrati. Verke t hadde en hey produksjon. I 1655
ble det funnet jemmalm pa Fen ved Ulefoss. Dette sikret verket en stabil malmtilgang. Senere fikk verket og sa tilfert maim
fra gruve ne ved Arendal og pa Langeya
ved Kragere. Tidligere var all jemproduksjon pa Fossum basert pa maim fra hjem megru vene i skogene mer verket. Selv om
dette var en meget god je mmalm, var tilgang en begrenset fordi malmgange ne var
relativt sma og man matte drive mange
gruve r samtidig, spredt ove r et stort omrade . I 1660 blir Preben von Ahnen eneeier
av verket, men seiger det til Peter Bert ing i
1669 som sto for en betydelig utvidelse av
prod uksjonen. Etter hans ded i 1702 ble
verke t ove rtatt av se nnen Kai Bert ing som
drev verket til sin dod i 1717, uten at han
hadde arvi nge r. Jemverket ble derfor kj ept
av geheirnerad Friederich Christian Adeler.
Etter han ble verket solgt til grey Ferd inan
Anton Danneskiold som i noen fa ar drev
hensynsle s drift pa gruver og skog, fer ver-
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Fig. 3. Kartskisse som viser utbredelsen av
kvarts-magne tittgange r i Skien Vestmark. I
aile disse gangene er det anlagt gruver og
skjerp. Fem store gruver er angitt.
ket ble kj ept av et kompaniskap bestaend e
av kan sellirad Herman Leopoldus og hans
svogere Carl, Wilhelm og Peter Deichmann i 1734. I l730-arene ble kanonp roduk sjonen ved Fossum lagt ned , for aldri a
bli tatt opp igjen. Bredrene Deichm ann
tradte ut av komp aniskap et og Herm an
Leopoldu s blir eneeie r av Foss um Jem verk
i 1739. Samme ar blir han adlet under navnet Leven skiold , Fossum je mv erk har
side n forblitt innen famil ien Lev enskiold
som skjottet verket i oppgangstider og nedgangstider inntil det endelige punktum ble
satt i 1867. Idag er aIle spor etter jernverket slettet, med unnt ak av et lite krutthus.
Bidrag til historien omkring Fossum Jemverk er nedskre vet av Jacobsen ( 1939),
Thu esen (1979) , Tjenn (1981) og Tan gen
& Halvorsen (1991 ).

Fossum Jernverks gruver.
Jemmalmforekomstene som Fossum Jemverk benyttet seg av gjenn om flere hundre
ar, befinner seg i Skien Vestm ark . Omradet
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er 20 Ian langt og 10 km bredt , fra Nisterud i nord til Farelven i syd, begrenset i
vest av Nor sje og i es t av Beel ven og Falkumelven. Det finnes ogsa noen fa spredte
gruver uten for dette omradet (Valebe,
Afoss) . Malm en som er utvunnet fra gruvene er magnetitt.
Ifel ge historien ble det fe rste malm funnet
gjort i den gruve n som idag heter Glaseren,
og som er oppkalt etter Han s Glaser. Gruyen befinner seg nordest for Ulvsvann, og
er en av de ste rste gruvene i omradet. I
vestre del av gru ven er det en fyrsatt stoll
med en lengde pa omkring 40 m fer den
stopper i et ras (Fig. 1). I asen over stollen
er det flere dype skjeeringer som har fulgt
malm gan gen es tover. Den totale lengden
av gruven er omkring 600 meter.
I den sydlige enden av Ulvsv ann ligger
Breig angen gru ve som volummessig er den
ste rste gruv en til Fossum Jemverk. Den
bestar av tre vide sjakter. I to av sjaktene
star vannstanden 15 m nede i dypet, mens
dybden under vannet er omkring 30 m.
Den tredj e (vestlige) sjakten kun noen fa
meter dyp da den ender i en gjenrast stoll
som dren erer hovedgruven. Dessverr e er
mye av tipph augene brukt til veimateriale,
noe som har edelagt omgivelsene rundt
gruve n. Bade Brei gan gen og Gla seren er
fredet som tekni ske kulturminner.
0 stre og Vestre Bruberg gruve ligger ved
inngange n til Brubergdal en , omkring 1,5
km nord for Ulvsvann. Dette har ogsa vert
betydeli ge gruver som var i drift gjennom
lange peri oder av verkets historie (Fig. 2).
Bruberggruvene er drevet bade ved kaldki ling, fyrsetting og krutt sprengnin g. Ved
0stre Bruberg gruve finne s et velbevart
oppbygd plat a for en hestevandring. Leng er oppe i Brubergdalen kan man se Geita
og Magneten gru ve pa hver sin side av
dalen . Dette er ogsa betydelige gruver med
en lang histori e.
I det 200 1an2 store gruveornradet finnes
hundrevis av gruver og skjerp. Pa grunn av
boligbygging i Gulsetomradet har dessverre mange gruver blitt borte. Dessuten fore-

Fig. 2. Dagapn ingen til en del av (i)stre
Brub erg gruve, sett fra Vestre Bruberg.
tok Bergvesenet i 1970-arene en systematisk gjenfylling av gruver i omradet fra
Gulset og nordo ver mot Ulvsv ann. Mange
gruve r gikk tapt: Kulp egru ven , Arhusg ruYen, Schakalegruven, St. Ole , Lang gan gen ,
Sand gruven, Riser gruve, Ambrokken m.fl ,
En samarbeidsgruppe fra Tel em ark Geolo giforening og Skien Historielag arbe ider na
med en systematisk kartlegging og registrerin g av samtlige jemgruver i Skien Vestmark. Selv om Jemverket er bort e, vii gruvene fremdeles vrere et synlig minne om
den akti viteten som virket i omradet i
mange hundre ilL
Geologi.
Jemmalmforekomstene i Skien Vestm ark
er knyttet til magnetitt-kvart sganger med et
varierende innhold av ledsagende mineraler, vanligst er flusspat, kalkspat , hedenb ergitt, andraditt, kloritt, epidot og svovelkis .
Sjeldnere opptrer hematitt, ilvaitt, helvin ,
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ferroa ktinol itt og palygorsk itt. Gangen e er
vanligv is 10 til 50 em mekti ge, men kan
variere fra noen fa millimeter til ftere
me ter. De lengs te gange ne kan spo res i ter ren get ove r en strekning pa inntil 2-3 km .
Gangene er av permisk alder (ca . 250 mill.
ar) og gje nnomse tter prek ambriske granittiske gneiser. Gangen e syd fo r Ulvsvann
stryker hovedsakelig NNV-SS0 , men s
gange ne no rd fo r Ulvsvann stryker hovedsaklig N0-SV . Det opptrer imidlertid ogsa
noen fa ga nge r som avv iker fra dette mensteret, oftes t med et strek omkring NV-S0 .
En oversikt over gange ne er vist i Fig. 3.
Mi neralene.
KVARTS er det vanligs te min eralet i je m ma lmforekomstene i Sk ien Vestmark. I
enkelte av forekomstene opptre r dru ser
hvor det finne s ber gkr ystaller med matte
og ko rroderte overftater.
MAGNETITI er jemma lme n. Den kan
stedv is fylle hele ga ngens bredd e , men
opptrer oftes t som klumper , linser og
spredte masser i kvart s. Magne titten er tett
og massiv, men kan i enkelte forekomster
vise r tydeli g ftakform et opptrede n. Dette
indikerer at mineral et opprinne lig har vart
hem atitt , men er sene re redu sert til magnetitt. Omkring en kvarts-magne tittgang er
det store magn etiske anoma lier som umuliggje r bruk av ko mpass .
FLU SS PAT op ptrer i enkelte forekoms ter i
bety delige men gder. Faktisk er det stedvis
et hovedmine ral. Fargen er van ligvis hvit,
men kan ogs a vise r gre nne og fiolette far ger. I en lokalitet syd for Brubergdalen er
det funnet rike lig med ftusspat, ofte som
krystallm asser ut mot dru ser. Grennsteinbekk, es t for Brubergdalen , har navnet sitt
ette r den rike opptreden av grenn ftusspat
som finnes i bekkelopet . I 1970-arene ble
det foretatt diamantboringer ftere stede r i
Gjerpen for a underso ke utbredelsen til
ftusspatforekoms tene.
KALKSPAT opptre r i betydelige men gder
i noen fa av forekomstene. Ellers finnes
kal kspat kun som massive sprekkefyllinger
og dru seromsfyllinger.

HEDENBERGITI opptrer i enkelte forekom ster som et hov edmineral , sterlig syd i
omradet . I de fteste lokaliteter er min eralet
helt frava rende. Hedenbergitt op ptrer som
grovstenglige aggregater av gragro nn farge .
AN DRA DITI av grennlig til brunlig farge
op ptrer i enkelte fore komster, srerlig nord i
omradet. I Breigangen er det funnet relativt
pene krys taller.
KLO RITI og EPIDOT finnes i de fteste
lokaliteter.
SVO VELKIS opptrer i ma nge lokaliteter ,
men va nligvis i sma men gd er. Im idlert id
finnes enkelte forekomster hvor de t opptrer
betydelig e mengd er. Typ isk er det at svovelkis finnes kon sentrert i lok ale part ier av
gangene.
HEMATITI er et sjeldent mi neral i jemmalm forekom sten e i Skien Ves tmark .
Opptrer som sma ftak og masser lokalt i
enkelte forekomster.
ILVAITI ble tidligere funn et som velutviklede pen e krystall er i Breigan gen , og
ble bes krevet herfra allerede i 182 8 (Mo ller 1828). Dette va r fak tisk den andre lok aliteten for mineralet ette r at det ble beskrevet som eget mineral fra Elba i 1811 .
Minera1et er funne t som sorte, 1angstrakte
krystaller i kvartsdruser. Massiv ilvaitt er
ogsa funnet i noen fa lok aliteter syd i
om radet.
FERROA KT IN OLITI, PAL YGORSKITI
og HELVIN er kun funn et i Breigangen .
Litteratur.
Christophersen , H. O. 1974: Fra jemverkenes his torie i Norge .
Jacob sen , R. 1939: Fossum Verks historie
gjennem 400 ar .
Mo ller , N. B. 1828: M ineralogiske
Bem rerkninger ove r Langesundsfjord en .
Magazin for Naturviden skabeme 182 8,
263 -271.
Tangen, J. E. & Hal vorsen , R . 1991 : Gren landsboka.
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Abstract Fossum Jernverk
The Fossum Jemv erk near Skien in Telemark province is probably Norway's oldest
ironmine . During the reign of King Kristian III (1536-59) several mines througout
Norway started operations. Of the 4 mines
in Telemark only Fossum jemverk proved
to beviable over a longer period, and was
operated almost cont iniously for about 330
years. Magnetite iron-ore was mined in
several hudreds of smaller and larger
mines spredth out over an area of 200 kmThe Magnetite occured in Magnetic Quartz

veine of Permian age injected into granitic
gneisses of pre-cambrian age. The width of
the weins was averagely in between 10 and
50 ern' s, with a maximum length of 2-3
km ' s.

The origin of the deposite is related to the
magmatic activity in the worldwide known
Oslo Rift Valley.
Among The minerals found here, are relatively nice specimens of Andradite and
Ilvaite. Other minera ls include Fluorite,
Pyrite, Hematite, Hedenbergite.
The nowaday protecded Breigangen and
Glaseren mines are reminders of an important era in Norway's mining history.
R.W.
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THULITT
NORGES
NASJONAIMINERAI:
William Hultgren

Forste gang mineralet thuIitt omtales er i 1812 hvor
presten H.M.T. Esmark
skriver om "et smukt rosenredt fossil som synes at
vsere et nyt fossil". Fossil
var datidens benevnelse pa
mineral.
Fra thulittforekomsten i Leksvik

Det var pa garden 0 vsteb0, Kleppan i Sauland mineralet fantes. 6 forekomste r er
beskreve t. I dag kan en finne restene av
den antagelig viktigste forekomsten, men
det er nok slutt pa a gjere gode funn der.
De evrige 5 forekomstene har jeg ikke funnet, veiene er endel omlagt i omrade , sa det
er mulig at noen mindre forekomster har
forsv unnet ved veiomleggingen.
Thulitt er ikke et eget mineral men en rosa
variant av zoisitt. I forekomsten i Sauland
forekommer thulitt sammen med den kobberholdige
vesuvianvaria nten
cyprin.
Cyprin ble beskrevet av Berselius i 1820
mens thu1itt b1e beskrevet av Brooke i
1823. Forekoms ten i Sauland ble forst
beskrevet av Scherer i 1845. Befolkningen
pa stedet hadde nok kjent til forekomsten i
lengre tid og brukt steinen til diverse pryd-

formal.
Mineralet zoisitt er ett calsium-aluminiumsilikat med en hardhet pa 6,5-7 pa Mohs
skala . Det forekommer i regionalmetamorfe eruptive bergarte r som calsiumholdige
skifre, i basiske eruptive bergarter, uren
kalksten og dolomitt. Det kan ogsa forekomme i kvartsarer,
Thu litt er norges nasjona1mineral og det er
ogsa av noen kalt telemarksteinen. Navnet
thulitt var det den svenske mineralogen
A.G.Ekberg som satte pa mineralet.
Navnet kan lede oppmerksomheten til
Thule pa Grenl and, men det har ingen ting
med Grenland a gjere, Det kommer av
beretn ingen som galleren Pytheas skrev
etter at han rundt ar 325 f.Kr. foretok en
oppdagelsesreise fra sin hjemby Massilia
(Marse ille) i Gallia ( Frankrike), ferst vest-

U8

Stabburet pa garden 12>vsteb¢ i Sauland
over og sil. nordover. Han kom lengre nordover enn det som tidligere var kjent og han
skrev at han hadde komm et til "U ltima
Thule", det ytterste norden. Sansynlig vis
hadde han komm et til noen nordnorske
eye r, sil. derav navnet.
I dag er thulitt kjent fra fiere steder. Sommeren 1992 besekte jeg noen av forekomstene. Pil. heia i Fyresdal innover mot
Setesdal dukket mineralet opp under tunnelarb eid til en kraft stasjon. Thulitt, epidot
(clino-zoisitt) og gul granat ligger bander i
pent monster : men dessverre det er en del
sprekker etter skytingen. Videre var jeg pil.
forekomsten Sere Lia i Lorn. Selve thulittgangen er det lite igjen av nil.. Det ligge r en
god del lesmas se nedover fra bruddet, men
kvaliteten mil. vel betraktes som en thulittholdi g bergart . Derfr a gikk turen til Astfjorden i Ser-Trendelag hvor det fins thulitt

pil. en liten holm e som heter Storv ikholmen . Her har mineralet en nydel ig rosa farve, men det er veldig
mye forvitret. Noe av materialet er sil. lest
at det kan knuses mellom fingren e. Sil. gikk
turen til Leksvik hvor kansje den aller
fineste kvalit eten finnes. Farven pil. thulitten her gar fra ganske lys
til sterk rosa. Forekomsten ligger en drey
mars inn pil. fjell- om radet es t for Leksvik
og den tilherer de 4 Hindrum-garden e.
Andre forekomster som jeg har funnet
beskrevet men ikke besekt er: Krok eya og
purkholmen mer Kabel vrer i Foldenfjorden , fiere steder i Jotunheim en, i en veiskacering til E-6 i Oppdal, Heskestad mer Moi,
Annerud i Vil.ler i 0 stfold og pil. Avere ya
ved Kristian sund . Den nye ste forekom sten
jeg har hert om skal ligge i Lieme i NordTrond elag.
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Thalenitt fra Hundholmen, Tysfjord
Roy Krist ianse n.Postboks 19,1656 Torp

I 1922 beskrev Vogt thaien itt fra granittpegmatitten pa Hundholmen i
Tysfjord med ganske omfattende vekt pa krystallmorfologi, men med
en svsert "mager" kjemi sk analyse. Thalenitten er ikke-metamikt og
identisk med bI.a. thalenitten fra typelokaliteten i 0sterby, Sverige.
Sene re er fi ere "tha lenitte r" beskrevet a v
Schetelig ( /93/ ) og Griffin et al. ( / 979) fra
sydnorske pegmatitter. A ile dis se er im id lertid metamikte, og ikke identisk med ikk emetamikt thal enitt (se Nilssen J97/ ). De
metamikte "thalenittene ", samt et ann et
ikke-metamikt, kj emi sk likt, min eral f ra
Hegtveit, Evj e, og Askagen, Sverige, refererer seg sannsynligvis til den nyb eskrevne
keiviitt- t Y) (Volos hin et al. /985), funn et
pa Kola -ha lveya, og isostrukturell med
thortveititt (se I. N.. p. / 39-/ 40. Raade
/988).
Sa. - for ncervairende ser det LIt til at ekte
thalenitt i Norge faktisk bare er funnet pa
Hundho lme n, sa sant det ikk e foreligger
upubliserte funn.

V. Yo loshin. Han har, uoppfordret, analyse rt thalenitt fra Hundholmen v.h.a. mikrosonde, og disse er siipa ss fullstendige at
j eg fi nner det onskelig a meddele resultate ne (tabell / ).

Thalenitten forekommer som velutviklede,
tra nsparente, svakt redli g fiolette krysta ller, opp til / x / em. som egner seg godt til
goniometriske malinger. (Fi g /), og den
opp trer i yttrofi uoritt med di verse bimineraler.
Vogt (/922) angir en mangelfull analyse,
som er luiplos a beregne, men hall sier at
kjemiker Redland skal utfere en fulls ten dig
ana lyse, hvor de n kjemiske sammense tningen sku lie diskuteres ncermere.
Noen ny analys e ble, sa vidt meg bekjent,
aldr i utfort/publisert, men Schetelig (/93 / ,
p. 5/4) an tyder REE-f ordelingen pa et
rentgensp ektrogram i f orm a v estimerte
inten siteter.
Thal enitt f ra Hundholmen er og samlet i
nye re tid, og jeg har for fiere ar side n
erve rvet materiale f ra fo rskje llige kilder.
Deler av dett e er gitt ell er byttet bort, no e
bl.a. til en forsker i Sovjetunionen, dr . A.
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Fig. / . Thel enittkrystall (ide ell)fra
Hundh olmen (fra Vogt / 922)

TABELL I.

Y203
Yb203
Er203
DY2 0 3
Gd203
LU203
Tm 203
H0203
Tb203
EU203
Ce203
CaO
Si02
L
Differanse
Ltotal
L (Y+REE)203

Thalen itt RK4/89,
I . Senter
2. Intermed.
44.1 8
40 .29
6.39
6.63
4.83
4.76
4.6 1
4.49
1.47
1.76
0.78
0.75
0.88
0.73
1.32
1.35
0.56
0.43
0.4 1
0.60
0.47
0.4 3
0.13
0.07
32.49
30.57
98.52
92.86
1.48
7.14
100.00
100.00
65.90
62.22

Anal.: A. V. Voloshin . Prove RK 4/89 og
RK 8/89 er to forskjellige.
Analyse nr. 1 og 3 har en savidt bra total at
det er gjort en kalkul asjon, hvor differansen er beregnet som H20. Den empiriske
forme l blir da, basert p1'l II (O,OH):

3. Kant
35.49
10.28
6.99
6.32
1.86
1.39
1.27
2.11
0.76
0.83
0.44
0.14
30.62
98.50
1.50
100.00
67.74

Thalenitt, RK 8/89
4. Thalen itt
45. 24
5.86
4.27
4.39
1.54
1.07
0.84
1.70
0.46

30.76
96.1 3
3.87
100.00
65.37

analyse nr. 2, og forsavidt nr. 4, er ukjent ,
men det er ikke analysert p1'l vann og/e ller
fluor.

I) (Y2.24 REE O.66 CaO.01)L2.91 Si 3.09

o 10.06 (OH) 0.94

3) (Y 1.89 REE1.02 CaO.02)L2.93 Si 3.06

o 10.00 (OH) 1.00

Tidligere ble formelen for thalenitt skrevet
Y2Si20 7, men Komev et al. (1972) beviste, v.h.a. krystallstrukturanalyse, at den riktige formel er Y3Si 301O (OH) (se ogsa
Miyawaki & Nakai 1988).
Ovenstaende analyser skulle understette
dette.
Det synes 1'l vrere en viss sonering i krystallene, hvor en analysert krystall (RK 4/89 )
tydelig viser avtagende Y203 fra senter
mot ytterkanten, mens alle de ev rige jordartene anrikes tilsvarende.
Hva som forarsaker den lave summen p1'l

Volo shin et al. (1985) har analysert og
beskrevet thalen itt fra Kola-halve ya, og p1'l
tilsvarende materiale er det foretatt en ny
krystallstrukturbesternrnel se (se Miyaw aki
& Nakai 1989). Faktum er imid lertid at
aile analysene (Ioc. cit.) viser et ganske
betydeli g innhold av fluor (3 - 4 %), som
gir idealformel en Y3Si30 10 F, - m.a.o.
fluor-analogen til thalenitt- (Y), eller et nytt
mineral! (se Amer. Min . 75, p. 436, 1990).
Forele pig er intet navn offen tliggjort.
Eventu elle nye analyser av et sterre utvalg
thalenitter fra Hundh olmen viI muli gen s
kunn e apenbare at vi ogsa der har fluoranalogen? Pegmatitten er som kjent meget
rik p1'l fluor !
Jeg er A. V. Voloshin stor takk skyldig for
de utfert e analyse r.
Referanser.
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NOME KOMMUNE, KANALKOMMUNEN
FENSGRUVENE
En kjent attraksjon i Nome er Fensfe ltet eller «Das Fen Geb tet» som det kalles i
internasjonal geo logilitteratur.
Kjente bergarter fra Fensfeltet: Fenitt, sevltt, meltegitt, rauhaugitt, damtjernitt.
Bergartene er utst illt i Kana lhuse t - Ulefoss.
Apn. 12. jun i-15 . august. Utenom apn, tid kontakt Oddvar Lieng
Fensfe ltet ligger ved Ulefoss .
Kontaktperson Fensteltet Geologitorening v/Oddvar Lieng. Tit. 3594 50 88.
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NAGS
~::::F' Norske Arnatergeologers
Sammenslutning
NAGS ble i sin tid stiftet som et koordinerende og radgivende organ for de amatergeologiske foreningene som pa 70-tallet
begynte a skyte opp rundt om i vart vidstrakte og steinrike land. Det ble et stadig
ekende behov for a ha en instans hvor foreningene kunne samles og organisere sine
felles interresser, og som kunne fremsta
som et samlende forum ut mot omverden.
En viktig del av formalet er samarbeid med
beslektede organisasjoner, bade innen landet og innen forst og fremst Norden .
NAGS drive s til daglig av et lands styre
som bestar av 5 personer, og det holde s
arlig to meter hvor det heye ste organ som
er representant skapet , far anledning til a
stake ut kursen.
MEDLEMMER er foreningene rundt
omkring i landet. Pro idag har vi 42 foreninger som har en medlemsmasse pa mermere 3 tusen personer. NAGS haper a kun -

ne vrere til nytte for aile disse, der det matte vrere behov.
"STEIN" heter medlem sbladet vart, og det
er vart viktigste ansikt utad. Etterh vert er
bladet blitt et bade attraktivt og faglig
interre ssant blad , som har fau utbred else i
heIe Norden. Vi arbeider iherdig pa a forbedre det enda mere, og her trenger vi
bidrag fra medlemsmassen rundt om i Norge og Norden .
NORDISK STEIN- OG MINERALMESSE er den sterste begivenheten hvert ar.
NAGS-messen er blitt en tradisjon, og den
er etterhvert blitt amangert pa en hel rekke
steder i landet. Vi haper a fa enda ste rre
spredning pa arrangementet, og ser frem til
a samarbeide med f1ere foreninger utover i
landet.
For nrermere inforrnasjon, ta gjerne kontakt med NAGS ved formannen Hans
Vidar Ellingsen, Kaptein Oppegaardsv. 3,
1164 OSLO , tel.: 22 29 66 18.

NORSK STEINSENTER

Strandgaten, 4950 Ris0r. Tit. 041-50096 Fax: 041-52022
Smykkefatninger ekte
og uekte
Cabochoner og tromlet
stein i mange typer og
sterrelser
Ferdige smykker
gaveartikler
Agatartikler
Klebersteinsartikler
Etc, etc .

ENGROS

Steinsliperutstyr
Geologiverktoy
UV-Lamper
Foldeesker
Verktoy
Rastein
Boker
Tromlemaskiner
Etc, etc.
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DETALJ

Caysichitt-(Y) og Chernovitt-(Y) fra Lindvikskollen,
Kragere; to nye mineraler for Norge
Roy Kristiansen, Postboks 19, 1656 Torp
Na r teknologien og/eller nye metoder tillater det kan det til tider vsere lennsomt a ta
yar e pa mikromateriale som, der og da , synes umulig a bestemme p.g.a, for srna
mengder.
Slik var det med en ster k " for kommen" feltspatstutT med rustflekker, red e og gule
belegg jeg samlet i hellandittforekomsten pa Lindvikskollen ved Kragere tidlig pa
70-tallet.
p1l mikroso nde ble det bestemt to mineraler
nye for Norge, nemlig de sje ldne jordartsmineralene: caysichitt-(Y) og chernovitt(Y).

I det felgende skal vi g1l litt mermere inn
p1l de to minerale ne

D: D: Mogarth pa Min. Geo l. Museum
varen 1974
P1I den befant det seg litt svart turmalin
(schor!) og deler av en ufrisk titanittkrystall. Men det mest interessante var opptreden av bitte sma hvite vifter og "b usker",
ofte litt misfarget av rust. Dimensjonsmessig var disse imidlertid < 0,2 mm, og ganske f1l i antall, og det var helt utenkelig
dengang 11 f1l bestemt mineralet uten vide-

reo
Den ble liggende som " unknown" i mange
1Ir, i forvisningen om at dette kunne vtere
noe morsomt. Forst i 1990 ble den tart
frem igjen, og sendt til en av mine mange
kontakter i utlandet, Dr. A. V. Voloshi n,
ved Kola Science Center, Apatity. Og, riktig nok, stuffen var verdt 11 ta yare p1l!
Ved hjelp av rent genpulverdiagram, SEMbilder, og kvalitativ og kvantitativ analyse

CA YS I C H I T T
(Y),Y4(Ca3 RE)4(OH)(H20)5(Si8020)(C
° 3)6· 2H20
Caysich itt-(Y) har navn etter sammensetningen av kationene: Ca,Y,Si,C,H ., og er
originalbeskrevet (Hogarth et al. 1974) fra
Evans Lou-pegmatitten, Wakefield , Quebec, Kanada, hvor bl.a. hellanditt-(Y) forekommer i kjempestykker opp til 55 x 10
em! (Hogart h et al 1972). Opprinnelig var
caysichitt kjent under betegnelsen UN II
og UN 16 (Miles et a1.1 97 I ) far det ble
navng itt og godkje nt. En rekke andre sjeldne Y-rike mineraler er funnet i forekomsten, bl.a. lokkaitt, wakefielditt, og kainositt (Hogart h 1972).
I mange henseender har Lindvikskollen,
Tangen-bruddet, o.ft. i omegn av Kragere
mange fellestrekk med Evans Lou-pegmatitten, og det skulle fortsa tt vrere interessante funnmuligheter i vart omrade, spesielt mikromineraler, ikke minst med tanke
p1l wakefielditt-(Y), moyditt-(Y) (Grice et
al. 1986) og vyuntspakhkitt-(Y) (Wilson
1987).
I Evans Lou forekommer caysichitt som
belegg og inkrustreringer opp til 2 mm tykke, som i scanning viser seg som seylefor-
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Caysichitt (1), Chernovitt (2) 90x

Caysichitt (1), 380x

mede krystaIler, men sjelden termin erte.
Det antas at caysichitt har oppstatt (er dannet) fra hellanditt gjennom hydrotermale
lesninger og utfelling .

er ufullstendig . Salede s beskriver Voloshin
et al. (1986) det ferste funn av caysichitt i
Russland, pa Kola-halveya, uten a vrere
klar over funnet fra Kazakh stan !
Caysichitt pa Kola forekommer som hvite
sfterulitter fra 0,2 - 0,7 mm dia., sammen
med flusspat, keiviitt, bastnresitt og xenotim.
Det norske materiale skulle dermed bli det
4. funn i verden, og mineralet er utvilsomt
sjeldent, selv om det ikke er sa uvanlig fra
typelokaliteten i Kanada.
1 Lindvikskollen er det av meg funnet bare
en stuff som i sin helhet er "brukt opp" til
bestemmelsen.
Caysichitten forekommer som hvite - rustfargede vifter opp til 0,25 mm, som i scanningfoto viser seg a besta av spyd- naleformede krystaller opp til ca. 0,12 mm lange
og bare < 0,01 mm tykke! (se figur 2 og 3).
Mineralet gir et rent genpulv erdiagram helt
identisk med caysichitt. Kvalitativt er
hovedelementene bestemt til: Ca,Y,Si,C.
Sammenfatningsvis - alle funn av caysichitt er fra forekom ster med utpreget yttrium-rik minerali sering, og pafallende er at
bade den kanadiske og norske ferer hellanditt, hvor da typelokaliteten for caysichitt
er i Kanada, og typelokaliteten for hellan-

Omtrent parallelt med dette beskriver russeme et sjeldent jordartsmineral fra
Kazakhstan, uten navn, som sfrerulittiske
skorper og arer sammen med tengeritt og
synchisitt (Shipovalov & Stepanov 1971).
(l eg har forevrig en sterk mistanke at dette
er fra typelokaliteten til gagarinitt !)
Don D. Hogarth (fig.l) var gjesteprofessor
ved Mineralogisk-Geologisk museum ,
Oslo, i 1973/74, men den russiske artikkelen var ukjent for ham. Da jeg viste ham
artikkelen og foreslo caysichitt, var han
ikke helt overbevi st fordi indiseringen og
romgruppen avvek noe fra originalen.
Sa det ble gjort en liten reservasjon i sammendrag et i Miner. Abstr. mars 1976:
"perhaps = caysichitt".
I en meddelel se fra Yu. V. Shipov alov
(pers. medd . mars 1977) sier han seg imidlertid enig at hans mineral er analogt med
caysichitt, og A. V. Voloshin (pers. medd .
mars 1988) sier ogsa at Shipov alovs mineral "very likely" er caysichitt , uten a ha sett
materiale, men poengterer at deres analyse
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Fig. 5. Chernovitt 380x

Fig. 6 Chernovitt 600x

ditt er i Norge! (figA).
Utvilsomt vii man ved rney sommelig gjennomgan g av gammelt titanitt/schorl materiale i feltspat pii tipphaugene kunne finne
mere caysichitt pii Lindvikskollen .
Dette mineralet leder oss videre til neste
presentasjon: cherno vitt-(Y), som faktisk
viser seg ii opptre ved foten av caysichittviftene! - , vist pii figur 2.

kommer i klefter og hullrom som gre nlig
gule bipyramidale krystaller opp til I mm.
Til sredevrerelsen av P205 i analy ser av
chernovitter beviste eksistensen av en isomorfisk serie mellom xenotim og chernovitt, i det minste i den As-rike delen .
I 1979 beskriver Chen & Li (1979) chernovitt fra Kina, hvor den forekommer i ersrna
krystaller opp til 0,25 mm.
Idette materialet inngar ogsa litt P205 forAs205 , samt noe V og Si.
Chernovitt fra Lindvik skollen forekommer
som rustbrune belegg , < 1 mm, pii overflaten av kvarts/feltspat i hullrom sammen
med caysichitt, og fremtrer pii scanningfoto som kuleliknende aggregater med en
svampaktig struktur (figur 5 og 6).Y og As
ble ferst bestemt kvalitativt.
Chernovitten er inhomogen og er intimt
sammenvokst med amorf silica. Dette har
gjort det vanskelig ii analysere pii mikrosonden, og gir en lav totalsum. Allikevel
lar analysen seg beregne, og den empiri ske
formelen basert pii 4 0 gir:
(YO.85YbO,05DyO,05ErO,04GdO,02HoO,0 I
CaO,02FeO.02)<1,08
(AsO,65 SiO,37TiO,03)1,0504, - eller talig
neere YAs04.

CHERNOVITT-(Y) Y As04
Navnet er etter den russiske geologen A.
A. Chernov .
Originalbeskrevet av Goldin et al. /1967 )
fra Telpos-iz, mer polare Ural, Russland,
forekommende i piernontittarer, som maks.
0,65 mm lange fargelese til blekgule prismatiske krystaller.

Cherno vitt-(Y) og wakefielditt-(Y) antas ii
vrere isostrukturelle med xenotim (YP0 4),
p.g.a. de nsere likheter i rentgendiffraksjonsme nster,
Ikke mange iir etter russerne beskrev sveitserne (Graeser et a1.1973) chernovitt fra tre
forskjellige lokaliteter , i Binnatal , Sveits,
og litt syd for disse, i Italia. Mineralet fore-
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Opptreden av chemovitt i Lindvikskollen
innebrerer at det har vrert senhydroterrnale
lesninger tilstede med sjeldne jordarter
(vesentlig yttrium) og arsen . Sjeldne jordarter er allerede tilstede i stor grad i primrerfasen , ikke min st i hellanditt, yttriumrik titanitt, eux enitt, ortitt, alvitt o.a.
Derimot er opphavet til arsen ukjent, siden
arse nopyr itt eller andre primrere kis-mi neraler ikke er funnet pa Lindvik skollen
(Green 1956), ei heller noen sekundrere
arsena ter.
Funn av chemovitt i Norge er allerede
nevnt av Ha wthome et al. ( 199 1). Den
forekommer sammen med titanitt fra Gjerstad ("risoritt" -forekomsten), med fergu sonitt , uranpyroklor og uranofan , men det
sies ingen ting om ste rrelse eller forekornst mate. Proven befinner seg i Royal
Ontario Museum, Toronto, Kanada.
Ytterligere bev is for chem ov itts utbredelse
i Norge er gjort allde les nylig , hvor Knut
Eldjam (pers . medd. jan. 1993) har funnet
mineralet i Tennvatn-forekomsten i Serfold kommune, Nord land . leg haper at
Knut Eldjam selv kommer tilbake til en
nrermere omtale av dette funnet.
Vi kjenner na tre funn av chem ovitt i Norge, med stor geog rafisk spredni ng. Sa, det
er godt mu lig at mineralet er langt mere
utbredt enn vi har trodd .
leg gjor forevrig oppmerksom pa at Ofte dal (1964 ) i sin reunde rsekelse av he llanditt fra Lindvikskollen bl.a . fant " unusual
concentrations of V (probably several
thousand ppm)". Dette kan indikere at
vanadi um er i slike mengder at betingelsene er til stede for dannelse av wakefielditt- (Y), dvs. vanadiumanalogen til chemovitt, eller at wakefie lditt kan foreko mme
som mikroinneslutninger i hellanditt?
leg er A. V. Voloshin stor takk skyldig for
de foreligge nde analyser. Knut Eldjam takkes for opp lysninger om chemovitt fra
Tennvatn.
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Pris Kr. 35,Utgitt av Moss og Omegn Geologiforening, Box 284, 1501 Moss
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"Reiseliv 1993"

Fra Telemarkstanden

A reise er spennende. For store og srna, for gam mel og ung, for aile.
Men nar vi blir invitert til messe sa ser vi selvsagt etter stein, - ogsd
der. Og det fant vi.
Det var ikke sa mange av utstillerne som presenterte sine reisemal
som "steinreiser". Men nurrnere forespersler til reiseselgerne om geologi/stein, viste at dette med stein er i ferd med a fa sin naturlige plass
innen reiselivet. En oppsummering av steininntrykk fra messa.
Vi begynner i det fjeme , Kina, Vi stoppet
opp litt hos kinareiser, og konstaterte at de
gjeme ville arrangere "steinreiser" til dette
fjeme himmelstrek. Som en bekreftelse pa
dette fikk vi kort tid etterpa tilsendt et program over hvordan slikt kunne forega, priser fikk vi ogsa. Ikke avskrekkende, distansen tan i betraktning . Kinareiser A/S, Hegdehaugsveien 10, 0167 Oslo.
Marokko . Velkjent reisemal for steinfolk.
Marokkanske statens reisebyra hadde egen
stand pa messa. De anbefalte a ta uspesifi-

sert tur med charterselskap, og sa planlegge tur pa egen hand. ansker man hjelp til
dette kan Turistbyraet i Stockholm ved
direkterass. Ali Siaoui, Sturegatan 16, S114 36 Stockholm kontaktes eller ambasaden i Oslo, Parkveien 41 B, 0258 Oslo.
asterike, er kanskje det landet i Europa
som har gjort mest ut av stein/geologi/gruveturismen . Ved asrerikes stand fikk vi,
bortsett fra en hyggelig steinprat, en flott
trykksak, "Schaubergwerk in asterreich",
Her er hele 32 destinasjoner med gruver
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presentert , med ftotte kart, bilder og teg- hvor de finnes . For "v idere inform asjon og
ninger fra gruvene. Forordet til det 32 utveksling av erfaringer" kan man ogsa ta
siders A4 heftet er skreve t av sje fredakte - kontakt med Armin Prager , Soling er Strasren i mineraltidskriftet "Lapis", dr. Rupert se 3 b, 0-3540 Korbaeh.
Hoehleitner. Han gjer seg her en del verdi- Ikke repre sentert pa messa, men noe vi har
fulle refteksjoner. "
Pa samme vis fatt i posten for ikke sa lenge siden, er et
som mange bam i dag ikke vet hvordan en tilbud om geolo gitur til Ru ssland . Det er
ku ser ut, vet de fteste heller ikke hva en Quintus AS (ltd), Postbok s 109, N-2550
stoll er, hvordan erts ser ut eller hva et Os i asterdalen, som tilb yr 7 dager med
berg verk er. Dette til tross for at disse ting- utgang spunkt i St. Petersburg (Leningrad).
ene tilherer var kulturarv i like stor grad Quintus tilbyr ogsa turer til steinmessa
som klostre, borg er og slott
" Vi anbe- "World of Stone" i Moskva(?) som holdes
fire ganger i aret .
faler yare lesere a skaffe
Tel emark var sa vidt vi
seg denne trykk saken , og
kunne se den eneste norsa ta turen . Det rna vzere "
diske standen som hadd e
den perfekte ferie for
satt stein/geologi i foku s.
steininteresserte.
Skri v ..'
Som leseme av denne
til; Verein Sehau- und
utgaven av STEI N vii
Erlebnisberg werke
in
asterreich, Freiheitsplatz
kunne se har de god
I, A-8790 Eisenertz,
grunn til del. Her er nok
a ta avo Litt materiale i
(=jem malm, var anm .) -:
asterrike.
f~t~A, .;,,';';~;; form av et fint lite hefte
Et lite ekstrapoeng for
>~~~ :.; , "'~ :r.. fikk vi ogsa , Det heter
skolefolk rna det vrere at
::';'
" B e r g ve r ks r eg i o ne n
.~
Telem ark - Aust Agder
i en bitte liten notis nede
til heyre pa kolofonsida
og forteller ved hjelp av
tekst, tegnin ger og kart
star det: "Anbefalt som Lavasteinstrand, Pathmos
om 13 gru ver/bergverk/lreremiddel av unde rvis- 25. september 1991, klokka 11.56
museer.
Oppl ysninger
nin gs- og kun stdepartementet." Herer du det undervisningsmini s- tradisjo ner, gruvev andringer, mineralsamter Gudmund skole start for 6 aringer Her- linger og mineraljakt. Nrermer e opply sninger Telemarksreiser, N-3701 Skien.
nes!
Tyskland var representert pa messa med en Vi tar et lite forbehold vedrerende denne
stor stand hvor de enkelte delstater hadde
reportasjen . Vi hadde begrenset tid til dissine underavdeling er. Ingen av disse vink- posisjon (I 1/2 time ) og det var stor trenglet seg opp mot steininteresse. Vi delte ut sel med mye folk, kay og mas . Vi kan der STEIN og ba om tilbakemelding til var rei- for lett ha oversett gode tilbud til geolog iselivsspalte. Vi fikk en positiv tilbakemel- intere sserte .
ding fra Hessen, ntermere bestemt fra To u- Vi vet fra fjjr av, og av egen erfaring pa
ristzentrale Waldeek-Ederbergland e. V., reiser, at stein er det overalt. Det kan vtere
Postfaeh 1440, 0-3540 Korbaeh. Sammen noe intere ssant som stikker opp av branenmed hyggeli g brev om at vi er hjertelig de sne en aprildag pa hjemli ge vidder eller
velkommen fikk vi dokumentasjon pa at fargerike srnastein som lokker med spenher er det fint for mineral- steininteresserte nende hulrom, godt synlige pa 20 em dyp i
a vrere. Og det tror vi gjeme. For ogsa her 25 graders klart midd elhavsvann pa eya
er det "beseksbergverk" med spesiell og Pathmos i Egeerhavet, en kropp- og sje lgammel historie . Vedlagt var ogsa en liste varmende seinseptemberdag.
med mineraler man kan forvente a finne og ghw
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Setesdal

I ERAL PARK

Mineralriket med sine vakre former
og fargerike krystaller er folk flest lite
kjent med. Inni fjellets hulrom , hvor
disse naturens underverker engang
ble dannet , er det fa mennesker som
far komme. Men inni fjellhallene i
Setesdal Mineral Park, har dere
muligheten til a se noe av det
vakreste mineralriket kan fremskaffe.
Flere hundre krystaller og edle
steiner er utstilt. Kunstneriske
gjenstander i stein, f1uoriserende mineraler og et dunkelt gruvemilj0 er med og gir
hele familien en ny og underlig opplevelse.

«DET

MA SEES FOR A Bli TRODD»

VIL DERE SE NORGES ST0RSTE FELTSPATGRUVE I DRIFT; KAN EN TUR
MED OMVISNING BLI ARRANGERT. DET SKAL VtERE EN OPPLEVELSE .
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Visste dere at:
Vi bringer her en liste over de
messene i norden som vi i
skrivende stund kjenner til.
19-20 juni Kopparberg , S
2-4 juli Yllamaa , F
3-4 juli Strornsbru k, S
10-11 juli Bardu, N
17-18 juli Outokumpu , F
7-8 august Langban , S
7-8 august Helsingfors , F
14-15 august Bamble, N
4-5 september Ry, OK
4-5 september, Kongsberg, N
25-26 september Moss, N
2-3 oktober Vasteras , S
9-10 oktober Naustved , OK
23-24 oktober Randers, OK
12-14 november Kobenhamn, OK
27-28 novemberTampere, F

Alt a u

== Gilde produkter

i Telemark er produsert a u
~,,,!'t+tmn,
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TELEMARK GEOLOGIFORENING
Av Ragnar Olsen

Fra en av joreningens mange turer til Bjordam

Et tilbakeblikk. Freda g 8. desember 1972 innkalte et interimsstyre bestaende av Tor Jacobsen, Alf Olav Larsen og Ragnar Olsen til det ferste
mete i den som noen maneder senere skulie bli Telemark Geologiforening.
Spenningen var stor denn e kvelden. Ville det komme nok interesserte til
at vi kunne fa dan net en geologiforening i Grenland. Det hadde Iykkes i
Oslo og ogsa i Sorlandets Geologifore ning. De 3 ovenne vnte personer var
blitt medlemmer av Serlandets Geologiforening og vi ville derfor forseke
astar te Gre nland lokalutvalg av Serlandets Geologiforening.
Innbydelse var sendt til 40 personer. Fra
Kristiansand hadde vi fAtt viseformann Jan
Kare Haugland, og fra Oslo hadde ferstekonservator 1. A. Dons pA kort varsel sagt seg
villig til Akomme for Aholde et Iysbildeforedrag om telemarks geologi. Her la alt til retteoDette ble et mete de tilstedevrerende sent
viI glemme. Det lille kafelokalet ble nesten
sprengt. 60 stk. pA ferste mete ! Flott mineralutstilling, inspirerende foredrag , steinauksjon, stort overskudd, og aile ville bli medlemmer. 3 maneder senere hadde vi avholdt
nok et vellykket mete med denne gang 110
tilstede., dessuten var det avholdt en rekke
styrerneter og behandlet 28 saker pA disse
metene. Vi hadde allerede opprettet verneutvalg, seminarutvalg og turkomite. Kommunen var kontaktet om vern av tekniske kul-

turminner (gruver). Man var ogsa i full gang
med forberedelsene til geologiutstill ing pA
Telemark Fylkes Handelsstevne i august
1973. (Her nedla medlemmene senere vel
500 dugnadstimer, og utstillingen pA 50 m
ble besekt av ca 4500 mennesker).
Men det var forst 4 rnander og I dag etter det
ferste meter, nemlig den 9. april 1973, at en
formelt regner stiftelsesdagen. Her fikk foreningen navnet Telemark Geologiforening og
vedtekter ble vedtatt.
Foreningens ferste formann ble Tor Jacobsen, som gjorde en fremragende innsats i
starten av foreningen. Senere fulgte de to
andre initiativtakerne som formenn.
Allerede i 1975 IA medlemstallet pA 110
betalende medlemmer. Selvom det i perioder
senere har vart oppe i 150-160 medlemmer,
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har medlemstallet stabilisert seg pa 110-120.
Et hundretall interessante met er er holdt pa
de 20 arene som er gatt . Likedann en rekke
turer og ekskursjoner. Til turene er det blitt
laget guider pa fra 2 til 15 sider. Disse turguidene har vert meget le rerike og er blitt
solgt til medlemmer av andre geologiforeninger.
Stor aktivite t har det vert i foren ingen, men
1976 var kanskje det mest aktive ar av aile.
Da gjen nornferte vi 12 sterre arrangementer,
dvs. meter, seminar eller turer. Gjennomsnittlig ca 50 medlemm er deltok pa disse
arra ngementene. Vi var f.eks. 60 stk. pa 2
dagers tur til Evje , med gruveturer og felle s
arrangement med Serlandets Geologifo rening pa lerdagskvelden. 40 stk. deltok pa
seminar om Telemark Geologi med pMI'lIgende 2 dagers busstur gjennom Telemark.
Etter 2 ars forberedelser og arbeid kunne vi i
1978 gi ut var fe rste og hittil eneste bok.
«Geologisk fere r for Gre nland », De 2000
eksemp larene var utsolg t i leper av 3-4 ar.
Det ga et pent overs kudd til fore ninge ns
drift. Skolene gjorde seg god nytte av disse
bekene,
«Nags-nytt» seinere STE IN har i snart 20 ar
vzert et utmerket bindeledd og inspirasjonskilde for aile medle mmer tilsluttet de amatergeologiske foreni nge ne. Beslutningen om
felle s tidsskrift 1974 pa "Stratos" i Oslo. Her
var de 4 fe rste fore ninge ne represe ntert :
Hedemark-, Oslo og Omegn-, Serlandet s- og
Telemark Geologiforening . Det 12 sider store referatet, som er fort i pennen av var fer ste sekreue r Helge Ihme, viser i detalj hvor dan man kom fram til en fomuftig ordning.

Telemark Geologiforening har laget flere
geologiske utstillinger, derav en permanent
pa Telemark Fylkesmu seum .
I en artikkel i 1974 uttalte far ferste form ann
Tor Jacobsen, dengang knapt 20 ar, noen
kloke ord . Jeg sitere r: «Imidlertid er det to
oppgaver som er gitt fersteprioritet av styret.
Den ene er det faglig oppl ysning sarbeidet
blant medlemmene, en oppgave som kontinuerlig utvikle s prog ress ivt, samtidig som
den stadig rna tas opp fra beg ynnel sen av, av
hensyn til bade nye medlemmer og den forskje ll i fagniva som hersker i medlemsmassen ».
Det er sa rlig en mann som har maktet dette
pa en imponerende mate gjennom disse 20
arene, Alf Olav Larsen. Han har betydd
svrert mye for foreningen , og kjenner du ham
ikke kan du pa arets Nordi ske Stein- og
Mineralmesse i Bamble, oppleve ham som
guide pa minicru iset som arrangeres sendag
ute i mine ralriket Langesundsfjorden. Vel
men til arets messe.

Agat.funnet i dagbruu, Kjorholt, 1977

~
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(Qu a rrile , et iu be n irfi e

Nors ke samlermineraler
Estetikk, ikk e systematikk

Vi ses
2-30ktober
Viis teras

pa massorna 1993

Som vanligt tar vi med oss varor
ur vara olika varugrupper,
men det kan vara svart
att fiirutse mangden
och ibland tar vlssa
varor snabbt slut.

Om det ar nAgot Du raknar med
att kiipa under massorna
7-8 A ugusti
sA ri ng eller skr iv till oss
Ldngban
veckan Innan. VI kan dA
packa med varorna
speciellt till Dig.
3 -4 Juli

II
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Striimsbruk

RUBECO
sree
ne

K~g

&. MINERAL
TEL 013- 1407 so
Box 6052
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De sier at 100 present sikkerhet er umulig.
Men vi gir ass ikke!
Ingent ing i livet er heir sikkert. Og ingen kan
garantere deg at ulykker aldri vii skje. Men
vi kan gje re all vi makter for ~ unnga del.
I Statoil har vi kommet langt med van
sikkerhetsarbeid. Sikkerhet for oss betyr
forst og fremst sikkerhet for liv og helse.
Samtidi g er milje, sikkerhet for materiel le
verdier og sikkerhet for produksjon
prioriterte ornrader,
Og selv om ikke sikke rhete n kan bli 100
prosent , har vi heye mal. Vi vet at de Ileste
ulykkene kan fores tilbake til menne skelige
feil. Derfor satser vi p~ kunnskap og
holdninge r. For s~ lenge mennesker er
involvert, viI holdnin gsarbeid spille den
viktigste rollen .

o

STATOIL

Mer enn olje og gass

STEINKJELLEREN ~

MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN
SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.
Ape nt: 30
08.30 _ 15.

STOR 50 SIDERS KATALOG

Tilsendes for 15 kr. som fratrekkes bestilling.

C. ANDERSEN & CO.
A.S.C. Gaten 5, 4000 Stavanger - Tit. (04) 520882
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