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1. Forellklet geologisk kort over Fellsfeltet (vesemlig eller E.Stetiler 1957). Delle kartet
viser berggnmlleJl sUk dell amos ase wunder l¢smassene.
M = Melteig; S = S¢ve; R = Rauilaug; V = Vipeto; D = Damtjem; H = Hydrobruddet
(Hydro quarry); C = Cappelellbruddet (Cappelell quarry); FiC = Fell jemgruver (Fell

Fensfeltet er internasjonalt berjlmt blant geologer, og er utvilsomt noe
av det mer eksotiske stykke geologi Telemark har a by pa. Fensfeltet
ligger ved Norsjlil like slilrjlst for Ulefoss. Det er grovt sett sirkulrert pa
overllaten og maier bare ca. 2 km i tverrmal. Pa tross av denne
beskjedne stlilrrelsen er geologien komplisert, og mange hlilyst uvanlige
bergarter forekommer. Noe av kompleksiteten kommer fram pa det
geologiske kartet (Figur 1) selv om deUe er en sterk forenkling av de
faktiske forholdene. I tillegg er det aller meste av Fensfeltet dekket av
storemengder llilsmasser, noe som selvflillgelig vanskeliggjlilr arbeidet
med a underslilke berggrunnen. Nedenfor vii jeg gi en kort innflilring i
hva som gjlilr Fensfeltet sa spesielt, summa risk beskrive de viktigste
bergartene og enkelt redegjlilre for hovedtrekkene i feltets dannelseshistorie.
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2. Typisk s¢vitt fra S¢ve. Hvite mineraler
er kalsitt og apatitt, mens de m¢rke er flogopiff, magnetiff og pyroklor.
Typical s¢vite. White minerals are calcite
and apatite, whereas the dark minerals are
phlogopite, magnetite and pyrochlore.

3. Hvit s¢vittgang sam skjeerer m¢rkfenitt.
Begge bergartene er igjen gjennomskaret
av brun/ige, tynne, radioaktive ankerif(karbona/itt ganger, Cappelenbrudde/.
White s¢vite dike cllffing dark fenite. Both
rocks cur by ankerite-carbonatite dikelets.

Fensfeltet representerer et erosjonstverrsnitt av tilf0rselsn~ret pA en vulkan som nA
er erodert ned lil minst 1-2 km under jordoverftaten som eksisterte pA den tiden da
vulkanen ble dannet. Forskjellige typer
dateringer viser at Fensfeltet ble til for ca.
580 millioner Ar siden, d.v.s. hell mol slUIten av prekambrium. Restene euer hovedtilf0rselsr0ret er det som tradisjonelt kalles
Fensfeltet. Imidlertid kan en ogsA finne
forskjellige tynne ganger og smA eksplosjansr0r med "Fen-bergarter" som gjennomsetter de prekambriske gneisene i et
stort omrAde utenfor Fensfeltet.
Dette
omrMet kaller jeg for "Fenprovinsen", og
det strekker seg til Lifjell i nord, til SkAt¢y
ved Krager¢ i s¢r, til Drangedal i vest og
Oslofeltet i ¢st.
Fensfeltet ble f¢rst beskrevet skikkelig av
Professor W. C. Br¢gger i 1921. Idette
arbeidet konkluderte han med at ftere av
bergartene var kalksteiner dannet ved vulkanisme, d.v.s. at de val' krystalliselt fra
karbonatmagmaer (karbonatsmeltemasser).
Delle er til farskjell fra narmale magmaer
sam bestAr av silikatsmelter. De magmatiske kalksteinene kalte Br¢gger med et fellesnavn for "karbonatitter"; deue for AskilIe dem fra narmale kalksteiner sam er sedimentrere. Ingen hadde beskrevet magma-

tiske kalksleiner f¢r, og derfor er Fensfeltet
Aanse som en typelokalitet for karbonatittkomplekser. En vulkansk opprinnelse for
karbonatbergartene pA Fen ble ikke uten
videre akseptert av de ftesle andre geologer
i Br0ggers samtid. En svrert ber0mt amerikansk geolog, N.L.Bowen, tok luren over
til Fen for selv A se pA disse bergartene
straks etter at Br¢ggers arbeide ble publisert. Bowen var bAde f¢r og etter han hadde bes¢kt Fen hell overbevist om at aile
karbonatbergartene der var av en "hydrotennal-metasamatisk apprinnelse". I prosessene sam faregAr ved en slik dannelse
tenker en seg at varmt vann med appl0st
karbonat trengte seg opp pA sprekker nede
i dypet og omvandlet omkringliggende
bergarter til reine karbonatbergarter eHer
silikatf¢rende karbonatbergarter. Slike prosesser er vel kjent fra bl.a. mange malmfarekamster. Br0gger mente agsA selv at
noen av bergartene pA Fen var av en
hydrothermal-metasomatisk
apprinnelse
(fenitt og r¢dberg), men Bowen avviste
enhver mulighet for at noen av kalksteinene kunne ha et magmatisk opphav. Dette
var apptakten til "karbonatitt-kontroverset"
blandt geologer. F¢rst i 1960-Arene, da det
ble oppdaget at kalksteinslavaer str0mle ut
av en vulkan i Tanzania, ble en magmatisk
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5. I)olill sam bestar

0\1

klinopyroksen

(lII¢rk) og nefelin (gro)fra Melleig.
Ijolite consisting of clinapyroxene (dark)
and neplleline (gray).

4. R¢dberg med en spesielt r¢d og radioaktiv sone. Veiskjeering Bol/adalell.
"R¢dberg" ("redrock") witll a particularly red and radioactive zone.

opprinnelse for noen karbonatitter akseptert. Ingen geolog betviler idag at mange

av karbonatittene j Fensfeltet haT. en magmatisk opprinnelse. Like klart er del ogsA
at andre karbonatitter er dannet ved hydro-

tennal-metasomatiske prosesser.
Mange av lokaliletene pA Fen er meget
smA (ofte bare noe fA kvadratmeler) og
derfor meget sArbare mot inngrep. Flere
viktige lokaliteter har i 10pet av de siste 20
Arene blill barte for alhid p.g.a. husbygging, veibygging etc. Flere av disse lokalitetene kunne med lellhet ha v",rt skAnet
Ulen A hindre brukerinteressene nevneverdig. For A bevare delle nasjonalklenodium
for fremtidens geologi-interesserte er deffor en fredning av de viktigste lokalilelene
nA underveis. Selv el lite hammerslag kan
forringe verdien av enkelte forekomster og
jeg oppfordrer aile bes0kende am A heller
bruke fotoapparal. Mye av Fensfeltet er
ogsA AkerJand og ferdsel over jordene er
ikke popul"'rt i tiden det ikke er frost I
bakken. Vis hensyn!

Under sine unders~kelser av Fensfeltet fant
Br0gger en mengde bergarter sam aldri f0r
hadde blill vitenskapelig beskrevel og han
110lte ikke med ft introdusere en mengde
nye bergarlSnavn. Han oppkahe bergarlene
eller forskjellige steder i Fensfehel Flere
av navnene har del i ettertid vrert umulig A
bruke selv pA Fen, Leks.: "KAsenitt"
(KAsene), "ringill" (Ringsevja), "hollaitt"
(Halla), "kamperill" (Kamperhaug), "IveiIAsill" (TveitAsen). Enkehe navn blir bare
brukt pA Fen, Leks.: "Vipetoill" (Vipelo)
og "damljemill" (Damljern). Andre navn
er illlcrnasjonalt anerkjente og blir brukt i
karbonatillkomplekser over hele kloden,
Leks.: Fenill (Fen), s0vill (S0ve), rauhaugill (rauhaug), melteigill (Meheig), sannaill (Sanna), juvill (Juvet).
Karbonatittene er arealmessig de vanligste
bergartene pA overftaten i Fensfeltet.
Nedenfor vii jeg kart gi en oversikt over
hvilke minera!er de bestAr av og hvor de
kan sees.
S0vill bestAr vesentlig av kalsill og f0rer
alhid noen prosent apalill (figur 2). Del
forekommer Apenbart ulike s~:svitt-varian
ter, noe som skyIdes sterkt varierende innhold av ftogopill, magnetill, blAlig amfibol,
pyroklor, kolumbill, pyritt og zirkon.
S0villganger kan en lell studere i veiskj",ringene ved Cappelenbruddet (Figur 3).
Kalsitt er det eneste karbonatmineralet som
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6. FOllolittisk gallg (m¢rk) som skj"rer
graniuisk gnds ved Bcillorasen nord for
Fell. Rpdfargillgell av glleisell pa begge
sider 0\1 gal/gen skyldesfel1iflisering. Bade
[onoliu ogfellitt er seinere blitt ol1l\'ondlet.
Dark phonolite dike culting granitic
gneiss. Red colorillg of the gneiss adjacem
TO the dike is due to !enitizatioll.

7. Porfyrittisk fOllolitt-gallgbergart fro
L1I1mebruene sprves[ for Fell. KalifeltspatkrystalleJle er rpde og Ile!elin-kl)'stallelle
(OJ1l\'ondlet til 1lluskovitt) er I1lprke gra
med firkomet tverrsnitl.
Porphyritic phonolite dikerock cOl1ta;ning
red potassic feldspar Gnd altered nepheline
(dark with square outlilles).

forekommer i silikokarbonaliucne. l lillegg
er det variable mengder silikalJnineraler av

albitt, barytt. samt mindre mengder av
REE-ftuorokarbonater (bastnasitt. paris itt,
synchisitt), Illonazitt, ftuoritt og allanitl.
Aile disse uvanlige mineralene forekommer kun i smA korn som knapt er synlig i
vanlig mikroskop.

gr0nn klinopyroksen, biotin, apatin, titanin, kalifeltspat og nefelin (alltid omvandlet
til muskovitt). De beste silikokarbonatittforekomslcne Hi ved KAsene, men er idag

helt borte under nye hus og veier. Bare
hvis en leiter grundig. kan en finne enkehe
d~rlig

bevarte silikokarbonatitter i busk og
kratt i K~sene-distriktet.
Rauhaugitt best~r av dolomitt eller Fe-holdig dolomitt med litt apatitt. Rauhaugittene
er oftest fattige p~ andre mineraler. Idag er
det en tendens til ikke A bruke navnet rauhaugitt i intemasjonal litteratur. men heller

kalle denne bergarten for dolomitt-karbonatitt. Kremgule, sukkerkomete rauhaugittganger med en jernfattig dolomitt kan sees

ved Hydrobruddet, mens rauhaugitt fra
omd\det ved Rauhaug gArd inneholder en
noe mere jernrik dolomitt og blir rustfarget
pft forvitret overftate.
Ankeritt-karbonatitter farekolTImer i tynne

R0dberg er en burgunderr0d bergart (figur
4), og navnet ble opprinnelig brukt av gruvearbeiderne ved Fen jemgruver. Bergar-

ten

best~r

av kalsitt, hematitt, pyritt og

kV8ns. Hematitten ulgjarde i de tidligere
malmsonene nrennest ctt hundre prosent av

bergarten, og det er finfordelt hematitt som
gir bergarten fl'Idfargen. Bergaten er et
hydrotennalt-metasomatisk

omvandlings-

produkt av forskjellige andre Fen-bergarter, srerlig ankeritt-karbonalittene. OgsA i
r0dberget fillllcr en i mikroskopet de samme, uvanlige mineralene som i ankerittkarbonatittene. R0dberg finnes i heIe den

0stlige delen av feltet, og s",rlig finl er det

finnes bl.a. i veiskjreringene nordvest far
Fen jemgruver. Faruten ankeritt innehalder

A studere denne bergarten i veiskjreringene
ved Fen jerngruver.
S0vitt, dolomittkarbonatitt ag ankerittkarbonalitt forekommer ogsA i ganger som
gjennomskjrerer gncisene utenfor Fensfeltet. Disse karbonatiltgangene er oftest

disse karbonatittene bl.a. kloritt, kvarts,

sv",rt tynne, sjelden over 5 em tykke, og er

ganger, f.eks. ved Cappelenbruddet (figur
3). En breksje-variant, med rustbrun farge,
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8. Damtjemill fro arigillallakalitetell ved
Damtjern self i tyllnslip i mikroskop. Rek-

9. Overjfate av damtjerl1ill ved Damtjern

(taler ikke eu hammerslag!) full av fragmel/ter fro Jot'das pvre mallie! (60-80 kill
dyp).

tangu{mre kryslaller med gr~"n farge er
flogopitt. Dell lengste er ca 2 mm. Gulbru-

lie til fiolelle krystaller er titallrik klillopyroksell. Svarle korn er spinell, og den lyse
grulIlJmassen bestti,. av ko/sift og Jloe apatill.
Dam/jetn damtjernite seen ill microscope.
Largest, greell crystal is phlogopite (2 mm
10Ilg). Yellowish-browlI to violet crytals
are ritanium-r;ch clillopyroxenes. Black
graill is spillell, alld the light-colored
groundmass consists of calcite with some
apatite.

derfor vanskelig ~ f~ Ilye p~. Gode eksempier kan du finne i veiskjreringer p~ Strllmtangen (tynne, ftattliggende ganger like
nord for der brua over Norsj0 kommer inn
p~
• p~

tangen) og p~ nordsida av 0vre Stavsjll.
Fensfeltet finnes ogs~ en gruppe svrert
alkalirike, magmaliske silikatbergarter.
Oisse inneholder ikke noe eller bare Jitt

kalsitt. PA overflaten er disse bergartene

arealmessig helt underordnel i forhold til
karbonalittene. Geofysiske mAlinger tyder
imidlertid p~ at enkelte av disse silikatbergartene er mere vanlig enn karbonatitte-

ne mol dypet. Oet er helt klart at dannelsesmessig er del en n¢ye sammenheng
mellom karbonatittene og silikatbergartene, og mye av karbonatittforskningen idag
g~r

ut p~ ~ finne ut av disse sammenhengene.
De magmatiske silikalbergartene i
Fensfeltel er:

Damtjernite at Damtjern (No hammering,
please !) c01llaining a large number of
fragments from the Earth's upper ma1llie
(60-80 kill depth).

neralene. Melteigitt

best~r

vesenllig av

pyroksen, urtitt best~r nrennest bare av
nefelin, mens ijolitt har omtrent like meng-

der av begge mineralene (figur 5). Av
andre mineraler forekommer det mindre
mengder apatitt, kalsitt, titanitt, titanrik

granal (melanitt-schorlomitt), biotitt og
perovskilt. I enkelte ijolitter kan det ogs~
vrere noen prosent kalifeltspal. Ofte er
nefelinen mer eller midre omvandlel til

skapolitt, muskovitt eller kankrinitt. Oisse
bergartene forekommer i omrA-det rundt

Melteig, men lokalitetene er ikke lette

~

finne.

Juvitt ble beskrevet av Brllgger fra en Ilrliten lokaliter ved plassen Juvel Sllr i Fensfeltel. Bergarten besl~r stort sett av kalifeltspat og nefelin (omvandlel), og er en
slags nefelinsyeniH. Juvitt er en svrert

underordnet bergartstype p~ Fensfeltets
overflate (det meste ble nok samlet av
Brllgger), men den er funnet i stllrre omrAder i enkelte andre karbonatittkomplekser,
Leks. p~ Alnti i Sverige.
Fonolinganger fork ommer knapt innenfor
Fensfellel, men er den desidert vanligste
gangbergarten i Fenprovinsen. Nrennest

Meheigiu-ijolitt-urtitt-serien er bergarter

flattliggende, opptil to meter tykke fonolill-

hvor nefelin og pyroksen utgjllr hovedmi-

ganger sees i mange veiskjreringer rundt
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10. tz'vre mantel spinel-Iherzolill fragment
fra Damtjern sell i mikroskop. Bergarten
bestar av klinopyroksen, ortopyroksen, oli-

/1. Fragmelll av en glimmer-rik bergart
fra Damtjern sell i mikroskop. Fiolelle

ViII, all/fibal ag krall/-spillel/.

er olivin.
Fragmelll of a micaceous rock from Damtje,." seen in microscope. Violet crystals are
phlogopite, and yellow and blue grains are
olivine.

Fragment of spinel-lherzolite from Damtjern seen in microscope. The rock consists
of clinopyroxene, orthopyroxene, olivine,
amphibole and chromium-spinel.

krystal/er er f1agopill, og gllle og blti kOrt!

Fensfellel (figur 6). Uomvandlel fonoliu
liar en gr~nnlig farge, noe som skyldes finfordell, mikroskopisk regirin. Ofte er fonoliltene s~ finkornele at en ikke kan se de
enkelle mineralkornene (kalifellspat, nefelin og regirin) med del bloue ~ye, men i

melleigiltserien og silikokarbonatittene.
str¢mlllet opp i jordskorpa, avgav de varme vresker som trengte seg inn pol sprekker
og langs Illineralkorn-grenser i de omgivende graniltiske gneisene. Disse vreskene

noen av gangene kan en finne synlige krys-

mye natrium. Disse vreskene var uhyre
aggressive, og der de kOIll i kontakt med
biolin og hornblende spiste de disse mineralene og dannet regirin og natriumamfibol

laller av kalifellspat, nefelin, regirin, biotilt, tilanilt og en sjelden gang tilan-granat

(figur 7).

N~r

fonoliuene er omvandlel, og

det er de nesten aile sam men, blir kalifelt-

spalen
til

r~d,

regirin blir til kloriu og nefelin

muskovitl. Omvandlete fonolitter er

r~de, gr~

eller brunligsorte.

Fenill er en karakteristisk bergart for Fens-

fehet og andre liknende komplekser rundl
omkring i verden. Fenittene (det er Rere
varieteter) finner vi i de perifere delene av

Fensfehet, srerlig

p~

vestsida i nrerheten av

der melteigiltseriens bergarter og silikokarbonatitlene forekommer. Fenitt er et godt

eksempel

p~

en metasomatisk bergan, og

selve dannelsesprosessen kalles fenittise-

ring. Utgangspunktet for

~

danne feniuene

var de prekambriske, granittiske gneisene

(sammensaU av bl.a. kvarts, kalifehspal,
plagioklas, bioliu og hornblende), lik dem
vi finner i store omrolder utenfor Fensfeltet

idag. Da magmaer, som gay opphav Iii
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besto av vann og C02 og inneholdl srerlig

iSleden. I enkelte feniuer er ogs~ kvartsen
totall oppspist, og fellspatene er omdannet
til en spesiell type perthiUisk fellspat og
albitt. Feniuer kan en studere godt i de
nordveslre delene av Fensfellet. Srerlig
Iypisk er slore naler, opprinnelig sprekker i
gneisene som vreskene kunne flyte langs,

med bl~lige alkaliamfiboler.
Damljerniuene (en gruppe lamprofyrbergarler) er en leukjennelig bergartsgruppe i
Fensfeltet, og damtjernittganger er fun net

hell nede p~ Sk~t~y ved Krager~, i Drangedal og p~ Br~nan ved Lifjell. Typisk for
damtjerniu er bronsefargele nogopittkrystaller som kan bli flere em i tverrmAI.
Damtjernittene er en bergartsgruppe som
varierer en god del m.h.1. mineralinnhold.
Enkelte damtjemitter inneholder olivin,
klinopyroksen, Rogopitt, magnesiumamfi-

12. "Alllle-Milly gallgell" I'd Brellllebu
for Fell skjrerer amfibolitt og sees
foron Alllle Milly og mot nellre h~y,.e b;ldehjpme. COllgen liar en sammellsetning
som ligger mel/om damtjernilt og [onolilt,

13. Sannaitt fro Onnen sprvest for Fell.
Slore, SI'arte amjibolkrystaller og bruddslykker ji·o omgil'ellde glleiser er del flllll
av i del/ne bergartell sam med en eksplosiv
krafl kom 01'1' Iii oVe/jialell.
Typical sGlmoite with black amphibole
crystals and jragmel1ls of surrounding
gneisses.

s~rvest

floe som indikerer ell genetisk sammel1hellg mel/om disse bergorrelle. I delllle

gangen er del ogsa bruddslykker av ell
nefelillsyellitt sam ikke fumes po oveljlaten, men som nil:; were utbredt po dypel

ter og glimmer-amfibol bergarter. Lherzolittene inneholder olivin, ortopyroksen, kli-

s¢rves, for Fellsfellef. Du kall sikkerl sp¢rre Anile Milly am ell omvisnillg, men husk
Of de! er bomvd til Breflllebu.
"The Anile Milly dike" which is compositiol1ally something between damljernite and
phonolite and suggest a genetic link between/he two rock types.

Ilopyroksen, kromspillell og amfibol (figur
10). Enkelle inneholder i tillegg pyropgranat.

De

grallatf¢rende

Iherzolittene

er

meget viktige da vi kan bruke dem Iii ~
bereglle lrykkel og lemperaturen de ble
dan net under, og derved dypet damtjemitten kom ifra: 60-80 km og ca II 10°C. Del-

bol, apatitt, kromspinell, magnetitt. perov-

te er nede i malltelen. Beregninger viser at

ski;l og kalsitt (figur 8). Andre varieleler
inneholder alkalifeltspat, titanitt og titangranat. Kalsittinnholdet viser at damtjer-

Damtjem-damtjemillen brukte mellom 30
min. og 3-4 timer p~ ~ stige opp fra delle
dypet til overflaten, og gjennombruddet til

nittmagmaene var en blanding av silikat-

overflaten skjedde garantert med brask og

og karbon at-magma n~r de kom opp i jordskorpa. Damtjemillene er derfor viktig for

bram. G1immer-amfibol-bergartsfragmentene (figur II) er trolig dannel ved oppbrylning av allerede kryslalliserte deler av

A forstA dannelsen av karbollatiltelle.
Enkelte steder danner damtjemittene vertikale, r¢rformede bergartslegemer sam vi

kaller eksplosjonsr¢r eller diatremer.

p~

overflaten har disse gjerne et sirkulrert,
ellipsoidisk eller irregulrert tverrsnitt.
Damtjernitten ved Damtjern er egentlig to
diatremer ved sidell av hverandre. Typisk
er ogsA at denlle damtjernitten er full av

bergartsfragmenler (figur 9) som magmael
plukkelmed seg fra stort dyp, anlakelig der
hvor damtjemitten ble dan net. To viktige
grupper av disse fragmentene er: Lherzolit-

de "opprinllelige" Fen-magmaelle. disse

som ved forskjellige prosesser Iii SIUll gal'
de mange spesielle bergartene vi har pA
Fellsfeltets overflate idag. Damtjernitter
kan du finne mange steder i Fensfeltet,

Leks. ved Hydrobruddet, ved pistolskytebanen ved Fen jemgruver og twit s¢r¢st i
feltet, men aile disse er mer cUer mindre
omvandlet. Ellkelte ganger har en sammensetning sam Jigger mellom fonolittene og
damtjernittene og er derfor viktig for A forstA relasjonen me110m disse bergartene
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15. Norsk Bergverk po S¢ve i 1960-orelle.
Heise/timet sees i midtell, Cappelenbrud-

del Iii h¢yre og oppredllillgellforegikk i de
rpde bygllillgene til hpyrefor tamet.
Millillg buildillgs at Spve ill the early

1960-ies.
har man trodd at dette deide seg om en
importert rnarmor. For noen A~ si~en opp-

daget jeg at det var brukl SIlVltt I aile tre
kirkene, og elter utseendet a. d¢mme korn
r~blokkene fra omr~det ved Cappelenbrud-

14. Portal med ornamenter hogd ut i s¢vitt

ved Holla kirkemill oppe po h¢ydell po

del. Dette er m.8.0. den eldsle ulnyttelse av
Fenbergartene vi kjenner til, omenn trolig i

vestsida av Fensfeltet.
Omamellted s¢vite llsed ill Ihe /21h celllury Hollo church (11 ow ruin) on the hill at
the western side ofthe Fen area.

svrerl beskjeden grad.
Jerngruvedriflen (ca 1650-1925) var imidlerlid betydelig. Jernel ble ulvunnet fra

(figur 12).

hematin-maim i r0dberget, og i mindre
mAlestokk rnagnetitlmalm fra ankerittkar-

Vipetoin forekommer kun i et lite omrAde

ved Vipeto. Denne bergarlen best~r av
amfibol, klinopyroksen, Rogopitt, magnetitt, apatitt og kalsitt.

bonalittene. All jerngruvevirksomhet foregikk i de llstlige delene av fehet, og s",rJig
i det nordllstre omr~del er det mange

Sannaitt er kun kjent fra Ire steder i Fenprovinsen: BjoremyrAsen vest for Steinsrud

severdige gruveganger. De Resle er imid-

g~rd,

og 10 lokaliteter p~ Ormen nord for
Sanna (7 km sllrsllrvest for Fen). Sanna 11tene kan minne Iitt om damtjernitt ved f~r
ste ~yekast. men har en annen historie.
Aile stedene forekommer sannaittene scm
diatremer, men disse har nok bare kommet

opp fra magmakamre SOIll

I~

oppe i jord-

skorpa. Karakteristisk for sann81ttene er
innholdet av Rere em store krystaller av en

brunligsvart amfibol (figur 13).
I middelalderkirkene rundl Norsjll (Hollaruinen, Romnes og Nes) er det brukt en

billt, lett bearbeidbar kalkstein til omamenter og rundt dllrpartiene (figur 14). Lenge

lertid sperrel for almen ferdse\.
Den lredje gruvedriftsperioden begynte
elter siste verdenskrig og varte til ut i
1960-~rene. Denne driften foregikk i de
nordvestre delene av fehet, ved Cappelenbruddel og i en stoll som g~r inn vest for
Hydrobruddet og sllrover mot Tufte. Pyro:

klor, sam var anriket i enkelte soner I
s0vittene, ble utvunnet for sitt niobinnhold.

Gruvene ble kalt "Sllvitt gruver" og ble
drevel av Norsk Bergverk (figur 15).
I 1970- og 1980-~rene foregikk del en
omfattende undersllkelse etter sjeldne jordartselemenler (REE), som er srerlig anriket i rlldbergel og i ankerittkarbonatittene.
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mindre enn silikatbergarts volumel som

Resultalene fra disse unders¢kelsene kjenner jeg ikke da disse er hemmelige. men

har blill igjen i dypel under Fen.
Mange har lell for Atenke seg at Fensfeitet
ble dannet i en eneste stor smell. Dette er

forehlpig ligger tydeligvis planene om gruvedrift pA is. I tiIIegg er del kjent betydelige thoriumreserver i r¢dberget og ankerittkarbonatitlene. Imidlertid brukes thorium
ikke til noe srerlig idag, og thoriumressurssene pA verdensbasis er meget store.
Thorium og uran er radioaktive elementer
som finnes natulig i svccrt smA mengder i

ikke riktig. Fensfellel mA sees pA sam et

sted i jordskorpa der det fra stl'lrre eller
midre dyp kom piplende opp magma som
hadde gjennomgAtt mange forandringer pA

sin ferd opp mol overRalen. Dette er bakgrunnen for kompleksitelen vi ser pA Fens-

aile bergarter. Uraninnholdel i bergartene

feitet. En forutselning for al vi fikk karbo-

pA Fen er ikke h¢yere enn i en gjennomsnitllig granitt. Thoriuminnholdet er deri-

natitter val' at det opprinnelige magmael i

mot skyhl'lyt i rl'ldbergel og ankerittkarbonatitlene i forhold til i andre nonnale bergarter. Den radioaktive nedbrytningen av

Ihorium gjl'lr at det utvikles radongass
("thoron") og gammaslrAler. Dette represenlerer imidlertid ingen helsefare for
bes¢kende, men hvis en skulle arbeide i

gruveganger i lengre lid eller har sprengl
bolighus ned i disse bergartene, mA det tas
visse forholdsregler m.h.t. utluftning etc.
H vordan er sa Fensfeltet danne!?
Lherzolitl-fragmentene fra Damtjem viser

at vi mA minst 60-80 km ned i dypel for A
finne kildeomrMel for det "opprinnelige"
Fen-magmaet.

Damtjernittene,

med

sitt

karbonatinnhold, forteller oss ogsA at vi
kan ha en blanding av silikat- og karbonatmagma. Bringer vi dette magmaet fort Iii
overflaten blir det en damtjernitt. Bringer
vi derimot damtjernittiske magma opp og

lar del bli slAende i et kammer pA et eller
annel sted i jordskorpa, skjer det prosesser
hvor silikat- og karboll3t-magmaene skiller
lag. Karbonatmagmaer er lettere enn silikatmagmaer, og vii derfor lett kunne stige

opp og lage en karbonatillvulkan pA overRaten. Dette blir billedlig pA samme mAte
som nAr vi lar rAmelk stA stille sA vii Rl'lteparliklene slige opp og legge seg som et
lellere Rl'ltelag ("karbonatmagma") pA toppen av melka ("silikalmagma"). Fll'ltelaget
blir som vi vel volummessig mye mindre

dypet av en eller annen grunn hadde opp10st karbonatmagma i seg.
Hvor lenge Fen-vulkanen val' aktiv vet vi
ikke, men ved sammenlikning med relativt
nye vulkaner av tilsvarende type hal' det
Irolig dreid seg am under en million Af. En
aktiv vulkan, Oldoinyo L'engai, finner vi i

Tanzania i 0st-Afrika. Ved Kaiserstuhl Sl'lr
i Tyskland filmer vi ogsA en reiativi ung

karbonatittvulkan. Felles for begge disse
vulkanene er at de ligger i en sane hvor
jordskorpa blir trukkel fra hverandre. Det

er sannsynlig at Fensfeitet, og el liknende
feit pA Alno ved Sundsvall i Sverige, ogsA
er knyttel Iii en episode hvor jordskorpa i
Skandinavia ble lrukkel lilt ifra hverandre.
Da Fensfeitet ble beskrevel av Brl'lgger,
val' karbonatitter noe nyu for vitenskapen,
men i Arene sam har giltt er det funnet flere

hundre slike komplekser spredt over aile
kontinentene pA kloden. Mange av disse
kompleksene er Sll'lrre og bedre blottlagt
enn Fensfeitet, og Fensfeit er derfor ikke
noe unikum. Imidlertid, siden Fensfeltet er
"original-Iokaliteten", mA all karbonatitt-

forskning alilid bruke Fensfeitel som el
referanseomdide. Derfor er Fensfeitet sA

viklig.

Summary
The classical Fen area near Ulefoss in
Telemark is the type area for carbonatites,
Le. carbonate rocks of volcanic origin.
Many rocks were first found and described

enn melkevolumet. Heit analogI er del at

from this area by Brl'lgger in 1921. Mosl

karbonatiu-volumet ved overflaten er mye

important rocks are s0vite (calcite carbona-
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tite), rauhaugite (dolomite carbonatite),
ankerite carbonatite, fenite (alkali-metasomatized granitic gneisses) and melteigiteijolite-urtite series (pyroxene-nepheline

away from Fen, in one exceptional case
contains rock fragments from the Earth's
upper mantle. The r0dberg was mined for
iron for some centuries, and the s0vite was

rocks). The rock rjldberg (="redrock")

mined for pyrochlore (niobium) after the

which occupies the eastern part of the
complex, was formed by alteration of
mainly ankeritic carbonatites, and is fairly
radioactive due to high content of thorium.The Fen area is the cross-section of a
volcanic pipe about 1-2 km below the original surface which existed when the volcano was active some 580 million years
ago. Damtjernite, which is a lamprophyric
dike-rock also found at long distances

second world war.
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