Kobberfunn i Alta
Av Per Bee
I 1832 var bergmester i nord - ..--......~
e nfje lds ke d istrik t H en ri k
C h ris tia n
S tro m
pa
ern bed sbe sek t il Ka fj o rd
Kob berverk i Alta, so m pa det
tidspunkte t hadde vert i drift
noen fa iir. Aret etter ga han en
utfe rlig om tale av Yerket og
flere interessante forho ld knyttet til de tte i tidsskriftet «Magazin for Naturvidenskaberne»,
Av spesiell interesse er omtalen av et funn av naturlig dannet kobber pa det he yeste fje llpart iet mell om Altafjo rde n og
K va-nan g e nfj o rd e n . Fu n net
var tro lig et resultat av en relativt omfattende skj erp ing som
fan t sted i omradet for, - se rlig
etter, op pstarten av Kiifj ord
Kobberverk.
Strom op pgir vek ta av proven til over 20 pund, til svarende omtre nt 10 kg.
Den hang sa vidt fast i kvartsgl immerskifer. Det er
neppe sannsy nlig at hele proven besto av ko bber,
men for ho ldet kobberlsidestein vet vi ikke noe
om. Strom beholdt selv en liten bit av proven, en
ind ikasj on pa at han selv virkelig sa proven og
gar god for de opplys ninger som gis i artikkelen .
Etter som de t var engelske interesser som sto bak
Kafjord Kobberverk ble proven skipet til Eng land
og rna ve l ansee s som tap t.
Sto re p rover av naturli g ge d igent kobber er
sje ldne, og det sk ulle ga mange ar for det igjen
ble gjo rt et vese ntlig kobberfunn i omra det. I 1995
nrerrnest snublet det turgaende ekteparet Kari n og
Micit Ivan owitz over gedigent kobber i ulendt
terreng i Yassbotndalen som er bumarka for den
vakre bygda Talvik i Altafjorden . Ogsa denne proven hang fast i bergart, i dette tilfellet en stor blokk .
av av grennskifer, opprinne lig en undersjei sk av se tning av vulka nsk as ke .
. Proven ve ier 635 gram, og kobber utgje r anslagsvis 60 % av prevens vol urn . Selve kobberdelen er grovt sett plateform et og boyd i en U-

fo rm etter utvit rin gen fra gre nnskifere n, Kobb eret gi r inntrykk av a vtere dan net i fo rbinde lse
me d en bre ksie ri ng (na turlig oppknus ing) av
grennskiferen. O ver flata er natur lig brunfarget.
Kry sta llformer sa ve l so m dendrittisk utvikl ing
mangler.
Funnornradet er en sto rsteinet ur som sannsynliso v is er dann et ved en ur asning av et sterre fje llparti. Det er derfor ingen tvi l om at kobberpreven
er stedegen. Region alt Jigger omradet innenfor et
bredt belt e av gamle, prek ambri ske berga rter med
alde r omtrent 1800 millioner ar. Dominerende bergarter er omdannede und ersj ei ske, basalt iske lavaer (grenns tein), vulkanske askeavsetninger
(grennskifer), sa ndstei ner og dolomitt. Dette er
Raipa sgruppe n med en rekke kjen te kobberforekomster, de fles te er sma .
Gedi gent kobber dann es vanligvis i naturen ved
se ku ndrere pro sesser, pa bekostn ing av eksisterende kobberminerali seringer. M en kobber kan
ogsa dannes prinuert ved ba saltisk vulka nis me,
kan skje er det et slikt tilfelle vi har a gjere med i
Tal vik .
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