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Hor -

Etosross

I dr arrangerer NAGS sitt 6. steintreff pd Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Her samles

steinsamlere fra hele Norge til noen dager med bytte, salg og steinprat. Dette hqr nd blitt en

fost tradisjon, og omrddet er ikke tilfeldig valgt. Hof ligger i et sd spennende geologisk
omrdde at vi onsket d lage et eget nummer av STEIN om dette.

Mange av bergartene vi finner i denne delen av Norge, vitner om en svert dramatisk historie
med vulkanisme, jordskjelv og store omveltninger. Det er en historie det er verdt d fortelle.
Eller historien om rombeporfyren, - den verdensberamte bergarten som Hof er sd rik pd, og
den helt spesielle ryolitten. At det er funnet vokker ametyst ved Haslestad

og apatitt i Hillestad visste nok ikke alle som

bor i Hof, Om dette og mye annet kan dere
lese i bladet. Bladet er ogsd tenkt brukt i
undervisning pd barneskolene i omrddet.
Derfor har vi Jdtt laget et geologisk kart for
dette omrddet. (midtsidene). Kartet gir en

god oversikt over berggrunnen og land-
skapet, slik det er nd og hvordan det hele ble
til. Tar du turen innom Steintreffet pd Eids-

foss kan denne over halvmeterhoye ametyst-

drusa bli din. Inngangbilletten er ditt lodd i praktstuffen!
Takk til alle som bidro til d gjore denne utgoven av STEIN mulig, ikke minst medlemmer i
Vestfold geologrforening. Velvillig og konstruktiv interesse fra Hof kommune, samt statte fra
vdre sponsorer og annonsorer gior ogsd at vi trygt kan snske alle
Vel mott, og god sommer!

Geir Henning Wiik, red. og
Knut Edvard Larsen, leder iNAGS og medredaktsr for denne utgaven av STEIN

Dalen
Med et bessk i det gamle brynesteinsbruddet avsluttet fornoyde og

godt skjerpede skoleledere fra Oslo et vellykket kurs i Dolen i Tele-

mark . I bruddet fant de ytterligere redskap til d bryne seg pd og med.

red.
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Ametyst og kalsitt. Haslestad bruk. Samling Stig Larsen. Foto Ken Roger Olberg.

''porekomsten 
har igiennom flere ti6r vrert i aktiv

I drift. I dag drives det av NCC som bla. har et
asfaltverk stiende i bruddet. Selve bruddet ble star-
tet opp i 1980, men tidligere har det vart skutt ut
endel masse for i gi bedre plass til sagbruket.

Bergartene i bruddet blestir for det meste av trak),tt
og rombeporf,r av Heggetype. Diabasganger skje-
rer igjennom bruddet pi flere steder.

Siden slutten av 7}-tallet har forekomsten vert
kjent blant steinsamlere. Fra det tidligste kjente fun-
net herfra var det kvarts\ametystdruserom fylt med
hvit kalkspat. Dette "syrematerialet" var relativt lyst
i farge. Forekomsten li da i den sydligste del av brud-
det. Pi slutten av SO-tallet ble det utfort en storre
opprenskningsjobb av overliggende lssmasser. Un-
der disse massene ble hovedforekomsten av ametyst

avdekket.

f_fovedforekomsten som hadde vart begravet
I I under leire og stein ble funnet i forbindelse

4

med en steiltstfrende diabasgang p6 flere meters
bredde. I forbindelse med denne enorrne gangen
hadde det vert mye hydrotermal aktivitet. Dette
gjorde igjen at drusene ved siden av igjen fikk god
tilstromning av silisium.

I metyst fikk da gro videre pi den tidligere dan-

-fLnede kvartsen som allerede var i druserom-
mene. Langprismatiske melkekvartskrystaller opptil
5 cm var grunnlaget, men ogsi en generasjon med
smi bergkrystaller var ogsi kommet til senere. Druse-
rommene varierte mye i storrelse; fra2 cmtil I meter
i lengde.

Q epterdannelsen pi ametystkrystallene var noe

L)av det som utmerket seg i forekomsten. Disse
dannet bide positive og antisepterkrystaller. Kry-
stallenes storrelse varierte fra 5 mm til 5 cm. Disse
var igjen mer kortprismatiske enn de underliggende
melkekvartskrystallene. Bergkrystallene var igjen
ofte sammenvokst med ametysten og dannet en fin

Attt ; t'l-.s'r r,.K,,t Hl: t,t.s"t -.1D IIRLK

HoH I T,'t.:"notl>

Av Stig Larsen

)

7

1
I

r

t'
7

\

7

t \)
-.- a

I

t
7 tI

47

\ t



Bruddet er i dag vanskelig tilglengelig da det
er satt opp et gjerde som sikringstiltak rundt

hele industrisomr&detsom utgjor over 50 mil. Ved
besok pi dagtid bor en sporre om tillatelse ved
kontoret.

Ametyst, "ontisepter". Haslestad bruk.
Samling Stig Larsen. Foto Knut Edvard Larsen.

Pukkverket ved Haslestad bruk.
Foto: Knut Edvard Larsen.

matrix pi stuffene. Septrene hadde tildels
svrert kort stamme si mange var vanske-
lige 6 sjelne fra vanlige enkeltkrystaller.
Sammenvoksninger av flere ametyster
var ogsi et vanlig fenomen. Disse dan-
net sote smi grupper og var ofte flytere i
druserommene.

f,argen varierte ofte sterkt. Fra helt
I' mork amelystlilla til en svrert blass

variant hvor man sividt kunne ane lilla-
skjreret. Krystallene hadde ofte flytende skyaktige
bind med <roykkvarts> innesluttet. Dette var med
pi fl gi et svert spesielt serpreg. Disse bindene har
ikke vrrt undersskt nbyere. Det kan virke som om
fargen i ametysten ikke er stabil, og den blekner ved
eksponering av sollys.

Mange av de hullene som kan oppfattes som dru-
ser i bruddet har vert kalkspatfrlte hulrom uten an-
nen mineralisering. Kalkspaten har forvitret og satt

igjen mange "luredruser".
T bruddet forekommer det ogsi andre mineraler.
IOet ha. vrert funnet gulhvit kalkspat med krys-

taller opptil 5 cm, men dette hsrer med til sjeldenhe-
tene. Vanligvis opptrer kalkspaten som helutfullende
masser i blrererom. Flusspat har ogsi blitt funnet i
smi krystaller, men forekommer oftest som sprekk-

fullinger i bergarten. Fargen kan variere fra blililla til
gronn. Det har ogsi vrert funnet goethittpseudo-
morfoser etter pyritt pi opptil 4 mm. Et klorittaktig
mineral har forekommet sammen med flusspat og en

annet gulgront montmorilionittlignende massivt mi-
neral. Det er fortsatt muligheter for i finne spenn-
ende stuffer i bruddet.

Septerametyst 1,9 cm. Haslestad bruk.
Foto og samling Knut Edvard Larsen.
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Szxpn-"tr'uLzuNEN"
Av Henrik Heyer

Waldemar Brogger kalte den <der
Sandelakkolith". Det var han som gjorde

den fsrste grunnleggende kartlegginga av Oslofeltet
sammen med Schetelig i fsrste halvdel av forrige ir-
hundre, og dermed korn han ogsi til Sande. I sin
publikasjon i 1933 nevner han Sandeintrusjonens

sonerte struktur, og Schetelig skreiv om ringgangen
og lavaene i Sande bygdebok.

Pi denne tida var lignende fenomener begynt i bli
kjent fra andre steder i verden. Aller forst var det den

ssterrikske geologen Edward Suess som oppfattet
fenomenet og fikk en forstielse av dets natur. I I 909
ble et slikt fenomen beskrevet fra Skottland under
betegnelsen "cauldron subsidence" (gryteformet
innsynkning), og i Norge var det Olaf Holtedahl som
forst ble klar over at fenomenet eksisterte ogsi i
Oslofeltet.

T\.n forste beskivelse av fenomenet i Sande

ltlble gjort av Oftedahl i 1953 i boka "The
cauldrons>. I 6rene etterpi har en blitt klar over at
det med sikkerhet finnes l2- l3 slike i Oslofeltet, og
at det ytterligere er 5-6 stykker som kalles ring-
strukturer som kanskje ogsi er rester etter det som
har blitt kalt cauldron (no. kaldera, red.anm.), inn-
synkninger.

Hva er det si vi finner i Sande?

\ /i finner en merkelig geologisk struktur, nes-

Y ten sirkelformet, 12 km tvers overog med sen-

trum i store Ayvann. Den har en sentral dypbergarts-
masse omgitt av en brem av rombeporfur og basalt i
en rotete mosaikk. Det hele er omgitt av en usammen-
hengende <ringgang> av ryolitter - tracytter langs
en ringforkastning. Stedvis er ryolitten vakkert
sferulittisk. -Men, som allerede Brogger s5: Den sen-

trale dypbergarten er igjen tredelt: En ring av granitt
ytterst, si en ring av syenitt og ei kjerne av larvikitt
i midten, omkring store Oyvann, og dette er ogsi
hoyest oppe i terrenget.

S
om om ikke dette er merkelig nok, viser kartleg-
rgingen til Oftedahl at hele strukturen innenfor

ringgangen har sunket omtrent 1000 m i nordsida
mot Konnerud, sammenlignet med bergartene pi
utsida. Ved Bergsvannet er innsynkningen kanskje
bare 100 m iflg. Oftedahl. I nordvest har en yngre
ekeritt siden "spist" en skalk av strukturen.

6

Fig l: Oppstigende magma lager sprekker i
<taket> over magmaet.

Fig 2: Magmaen strommer ut i dagen gjennom

sprekkene. Voldsomme utbrudd tommer svre del
av magmakammeret.

Fig 3: Jordskorpa gir etter og synker inn i
magmatomrommet.

Q like merkelige geologiske strukturer blir oftest
tJkalt kalderaer av norske geologer sjol om

kalderaeq som er et vanlig vulkansk fenomen, egent-
lig betegner overflateformer. De er store, vide kra-
tre, mye storre enn kraterApningene til vanlige lul-
kaner. En mi skille mellom kratre som er traktformede



Fig 4: Noe av magmaet presses opp i
r i n g g an gfo r ka s t n in g e n.

Fig 5: Nd-situdsjon-etter 250 mill drsforvitring
og erosjon.

-bolleformede mindre vulkanske overflateformer, og

kalderaer som er mange ganger storre, vide bollefor-
mede fordypninger av vulkansk opprinnelse, der

innsynkning har medvirket i dannelsen.

J\et har noksi sikkert vrrt en stor kaldera i jord-

L-loverfTata her i Sande, men den har erosjonen

fiernet for lengst, slik at det vi ser n5 er et snitt i
jordskorpa ca. 3 000 m under den kalderaen som nok
var der en gang. Det har vrert en lang diskusjon blant

lulkanologer om opprinnelse og definisjoner av slike
strukturer. Slike omfattende naturkatastrofer som

kalderadannelsene for eksempel i Sande, Hillestad
og Ramnes har vrert, har det moderne mennesket

aldri opplevd. Dannelse av kalderaer regnes for i
vaere de aller mest spektakulere og aktive vulkanske
fenomener pi jorda. Den yngste dokumenterte
kaldera-hendelsen i verden var for ca 75 000 ir siden'

I Sande var det for 280 millioner 6r siden.

Si hva var det sorfi'hendte i Sande for 280 mill. ir
siden?

T\et rekonstruerte hendelsesforlop ved kaldera-
IJdannelsen i Sande kan i korthet sammenfat-

tes slik: Et gassrikt granittmagma trengte opp ijord-
skorpa mot overflata (kanskje var det en vulkan der
tidligere) (Fig 1). Kommet langt nok opp, oppsto det

en ringformet sprekk i magmataket, omtrent gjennom

Eidsfoss, langs Eikerens ostside nordover til Tor-
rud, gjennom skogsterrenget like vest for Finntomt-
6sen og over mot Majordammen sor for Konnerud.
Derfra videre langs isterrenget sor for Bremsa. Fra

Gry4ebakke gir forkastningen videre i jordbruksland-

skapet sorover til Galleberg og Bondi. I det sprekken
nidde opp til overflata, begynte magmaet i bl6se

eksplosivt ut pga. trykkfallet, det hoye gassinnholdet

og den seige lavamassen. Det ble dannet store meng-

der ignimbritt og tuff (vulkansk aske). 36, nir ovre
del av magmaet hadde "bl6st ut", sank det over-
liggende taket med vulkanen ned i det delvis tomme
magmakammeret. Pi slutten av innsynkningen ble

noe av restmagmaet presset opp i ringforkastningen
og storknet til en delvis sammenhengende ringgang.

Ringgangbergarten sees godt i et omride vest for
riksveien ved Tomrd ut mot Eikeren. I nordsst ser vi
den godt nord- og nordvestover fra Grytebakke i

{ellskrininger ned mot Bremsa. Typiske kaldera-

bergarter er tuff og ignimbritt fra eksplosjonsartede

utbrudd langs ringgangen. Geologene er enige om

at ignimbritt har blitt til ved at glodende varme
gass-skyer lastet med aske (glovarme fragmenter av

istykkersprengt lava og lavaskum som kalles pimp-

stein), tilsatt tilfeldig innblandet materiale fra bak-

ken, har feid utover landskapet med hastigheter som

kunne ni godt opp i orkans styrke. Det tuffmaterialet
(vulkansk aske) som ble liggende igjen pi bakken

kan si ha blitt sveiset sammen til en glassaktig ber-

gart av restvarmen i det glodende materialet. Da blir
det en bergart som kalles ignimbritt. Vi finner ingen

slike dagbergarter i Sande etter disse vulkanutbrudd-
ene. M kan finne ignimbritt bflde i Hillestad og Ram-

nes, men i Sande kan disse ha blitt helt erodert vekk.
Kanskje kan ignimbrittlignende bergarter langs veien

mot Martnerud fra Eidsfoss kirke v&re rester etter

utbrudd fra dannelsen av Sandekalderaen. Om vi ikke
finner ignimbritter fra de mest eksplosjonsartede

utbruddene, finner vi ryolitter som gjennom-
skjarende ganger i andre bergarter. Ryolittene kan

stamme fra selve kalderasammenbruddet og fra
ekerittgranittfasen pi slutten. Da ble nabobergartene

til kalderaen helt smadret, og i alle sprekkene som

7
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Sferulittisk ryolitt. Foto Knut Edvard Larsen.

oppsto ble ryolittmagma presset inn under hoyt trykk
og dannet 6rer eller ganger i hundrevis av meter,
kanskje opptil over en km, ut fra kalderaen. Disse ble
br6avkjolt mot den kalde sidesteinen og ble til
obsidian, vulkansk glass. Disse finner vi igjen ni
som ryolitt med sferulitter. Sferulittene er kuler som i
ekstreme tilfeller kan bli 10 cm store. De ligger tett i
tett i bergarten og gir den et meget dekorativt utse-
ende (godt, men hardt materiale for steinslipere).
Langs skogsveien nordover p6 ostsida av Tryterud-
elva (Steinbruelva) sees flere slike sferulittiske ryolitt-
6rer i {ellgrunnen. Det var trolig svrere volum av
magma som ble eksplosivt pulverisert og post ut
gjennom ringforkastningen. Hvis vi ser pi andre
kalderaer i verden ( eks. Yellowstonekalderaen i
USA), er det vanlig 6 se volum pi noen hundre til
over I 000 kubikk-km vulkansk aske i form av pulve-
risert pimpstein og bergartsfragmenter. Disse mas-
sene har blitt kastet ut i lopet av noen fE timer eller
dager som glodende askeskyer, si tunge at de ikke
kunne ni hoyt opp i lufta, men rullet av girde langs
bakken med stor fart og kunne nA langt av girde. En

slik glodende askeskystrom var det som odela byen
St. Pierre i 1902 der 30 000 innbyggere mistet livet -

pi 90 sekunder. Dette utbruddet kom ikke fra en
kaldera, men slike utbrudd regnes for 6 vrre den
typiske utbruddsform under en kalderadannelse.

T-)", oppsto ogsi smi vulkaner langs ring-
LJgangen. De er ni bare synlige som breksje-

omrider (sammenkittet knust bergart), som ved Gryte-
bakke ssrvest for Roger kirke. Det innsunkne omri-
det kom til 6 besti av lavaer som er yngre enn de vi
ser i nabolaget utenfor kalderaen, for eksempel i Hof.

Midt inne i den nedsunkne jordskorpeblokka
spiste magmaet seg oppover igjennom lavataket og
ble til granitt, syenitt og larvikittbergartene i 6s-
omridet rundtAyvannet. Oftedahl tenkte seg at hele
magmaet opprinnelig var granitt, men at oppsmelting
av nedsynkende takbergartsbruddstykker i stor skala
hadde endret ovre del av magmaet til larvikitt, med
en overgangssone av syenitt under.

8
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fkke hele lavablokka ble

-t'spist" av granitten.
Det ble igjen en brem rundt.
Denne bremmen bestir mest

av lavabergarter. Basalten
sst for Tomrd horer til her.

Dette er en basalt som er
yngre enn den vi ser langs

fiorden fra Horten til Sande.

Denne basalten har noen
steder en betydelig jern-
mineralisering (hematitt), og
det ble tatt ut noe malm her
til Eidsfos Verk i gamle da-
ger. Det er ellers kjent malm-
forekomster ogs6 i andre
kalderaer. Ogsi i Finntomt-
6sen ser vi en slik basalt.
Ellers er det meste rombe-
porSzrer slik vi kan se oppo-
ver Skjrelalia fra Tomrd. Gir
vi skogsveien vestover fra
Grytebakke kan vi se helt an-

dre rombeporffrtyper.

f Sande fortsatte mag-
Irrru., en aktivitet vest-

over mot Eikeren og dannet
ekerittfi ellet langs Eikeren.

Ni er det ogsi noen som
kaller dette fenomenet for su-

penulkaner, men lulkaner er
velkjente fenomener uten
noen slik komplisert struktur
og med annen dannelses-
mite.

Den storste kaldera som er
kjent til ni (pi Sumatra), har
en diameter pfl 100 kml (fra
Ridhusplassen i Oslo til San-

defiord). De er n6 ogsi opp-
daget bide pi Minen, Mars
og Venus. P6 Venus er det
mange slike store og kompli-
serte ringstrukturer med helt opp til 1000 km i diame-
ter (fra Lindesnes og nesten til Bodo).

Xenolittsverm i Nordmarkitt. De svarte klumpene er biter av "taket" som er

falt ned i magmaet. Fra Bergsvannet. Foto Knut Edvard Larsen.

Ignimbritt. Foto Knut Edvard Larsen.

f\enne kalderadannelsen mi ha vert ei natur-
I-lkatastrofe blant de store i jordas geologiske

historie, og det var alts6 mange slike i Oslofeltet i
lapetav en geologisk kort tidsperiode. En slik hen-

delse var stor nok til 6 endre klimaet, og forstyrre
plante- og dyreliv pt jorda i mange 6r etterp6. Kan-
skje kan disse mange gigantutbruddene i Oslofeltet
ha bidratt til at store plantegrupper som frobregner
og cordaites forsvant pi denne tida? 1 alle fall, slik
kan vi oppsummere geologenes rekonstruksjoner
etter hundre irs studier av kalderaer over hele ver-
den. :

9
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Midt i steinraysa
i generasjoner

Stein, - hva er ni det for dere?

Relcreasjon, adspredelse og sd undringen omkring dette estes-

tiske som finnes i naturen, en barnlig facinasjon omkring tilbli-
velsen av alt som omgir oss, og som vi selv er en del av. Det er
nok det som ligger bak.

Hvordan startet det, Odd?
Det var jo som for de Jleste, - med mineraler og loystaller jo

storre stuffer desto bedre. Men etterhvert sd har det blitt mer
geologi generelt, bredere kan du si. Ogforeningens forhold til
lokalmiljoet, til skole og bibliotek, samt d bygge opp samlingeri
utstillinge4 holdeforedrag, i det hele tatt tilrettelegge. Presen-
tereforeningen og geologien stdr nd i sentrumfor vdr interesse.

Men du da Stig, har du noen gang hatt en sjanse til i slippe
unna, med det opphavet du har?

NeL egentlig ikke, jeg har vel fdtt det intravensst og har du

forstfdtt dette her innabords sd blir du aldrifrisk, og det erjeg
gladfor! Hos oss var dette mdtenvi,familien, var sammenpd, og
stein- og mineralsamling er jo helt perfekt som familieaktivet.
Det samler og binder nesten som en liten jakt- ogfangstgruppe
i steinalderen, vil jeg tro.

Store opplevelser, - den storste, Stig?
Den starste, nei det er umulig d svare pd, det blir gjerne den

siste, eller aller helst den neste, men det er klart, ametysten i
Hanekleivtunnelen var stort. Da vi ld der og glattet inn i drusa
ble det produsert nye godord, og jeg mener godord som ikke
stdr i ordlista. Vi visste at vi var de forste som sd noe slih, at det
var over 200 millioner dr siden det ble til. Vi var klar over hva
vi sd, og at det oversteg vdre dristigste forventninger - dette
skulle uskadd ut til folket!
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Den fsrste?

Stig: Jo det md vere Ravneberget, fatter og jeg, jeg var I 0 dr
gammel den gangen, vi skulle pd fisketua men pd veien ned til
fiorden svingte vi innom bruddet for d ta en kikk. Der var det
nyskutt og vi trakk ut et stort bruddstykke ved enfersk sprekk, -
og der pd baksida var blokka tett besatt med friskgronne
prehnittkrystaller. W kom hjem ganske seint, utenfisk, men med
mye stein.

Odd: Nei dette var ikke helt den forste turen, for det var vel
etter at vi hadde vert inne pd Geologisk museum allesammen,
og sett pd alt det fine som er ustillt der. W merket oss spesielt
amasonittenfra Tsrdal, og bestemte der og da at dit skulle vi, og
det gjorde vi ogsd, ikke lenge etterpd. Og god hjelp fikk vi av tre
damer som satt pd trappa ved oppsitterbolet. De nevnte n@rmest

i en bisetning at det var de som eideforekomsten oppe i Skars-

fiellet, men det var bare d plukke med seg, og om vi ikke ville ha
sd tung bsr sd kunne vi bare tafor oss av det som andre hadde
lagt igjen, rett bort i der. Hyggelige folk, og det var en grei
pdminnelse til oss nybegtnnere, at det er veldig greit d sporre
om lov for man begynner d banke og romstere!

Den beste stuffen, Stig?
Det md bli scepterametysten, den er spesiellfor meg, ingen tvil

om det.

Har derealdri hatt noe avbrekk?
Kari: Nei, det har gdtt i ett, og i foreningslivet har vi ogsd

deltatt hele tida, tillitsverv har vi hatt alle tre siden slutten av
71drene, slikt er ogsd en naturlig del av denne hobbyen. W har
vel godt over 50 dr tilsammen i styre og stell. Det sosiale, -

felleskapet pd turer, moter og messer er godt d lene seg pd, men

detfaller ikke vanskeligfor det er jo sd mange trivelige og posi-
tive mennesker i dette miljoet. Det er virkelig goy, - geofolk er
koselige mennesker rett og slett!

Og steinframtida di Stig?

Jo, jeg akter d drive pd, dette er meningsfylt og moro. Jeg har
et personligforhold til defleste av stuffene mine og de opplevel-
serjeg og vi har hatt med dfd demfram i dagen. Som defleste
andre sd samlerjeg ogsd pd historier og opplevelser, det ligger
en story bak hver stein, skrev loggbok en stund, det burde ieg
fortsatt med, men jeg syntes det ble for tidkrevende. Men jeg vet

at et ay drene da steinkamerat Trond Bergstrom og ieg var pd
det mest aktive, hadde vi 98 turer. En annen ting som driver meg
nd er Eidsfostreffet. Det har helt klart kommet for d bli og det er
inspirerende d se at det blir bedre drfor dr. Nd er det sjette dret
og alt ser bra utfor drets Eidsfostreff.

Og turmdl vil en aldri slippe opp for her i steinroysa, og gle-
den ved d komme ut i naturen, spisse oppmerksomheten, samle
erfaringer, - og sd dra nytte av det er konstant, - det bare er der
Og sd har jeg en god turvenninde, datteren min Benedikte vil
nok ganske sikkert fare familetradisjonen videre.
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ApzrrrrnN rnz HnUnrTADKAIDERAEN t Hot*tn-trRrrvD
Fred Steinar Nordrum & Alf Olav Larsen

Apatitt hystaller opptil I cm pd ma0gnetitt fra Vatnar. Samling Norsk Bergverl<smuseum. Foto O.T. Ljogad.

Gulgronne, gjennomsiktige apatittkrystaller ble i 1997 oppdaget i sprekkedruser i
alkalisyenitt (nordmarkitt) i en vegskjering langs ny vegtrasd for 818 i Holmestrund.

S
male apatittforende druser langs sprekker i

alkalisyenitt inne i Hillestadkalderaen i den
permiske Oslo-riften ved Vatnar i Holmestrand kom
tilsyne under vegarbeidet i forbindelse med forlen-
gelsen av ny vegtrase for E18. Mineraliseringen ble
funnet av Trond Bergstram og Stig Larsen i mars
I 997 (Nordrum et al. 1997). Videre arbeid pi forekom-
sten i juni 1999 av en ny gruppe samlere (Tor Jorn
Andresen, Jsm Hurum og Stein Jellum) forte til funn
av enda finere stuffer. NTo.n apatittkrystaller var delvis dekket av smi

I \lopptil 0,4 cm), hvite, kortprismatiske
kal kspatkry staller og smb kvartskrystaller. Kvarts-
perimorfoseq hvor skalenoederkrystaller av kalkspat
var opplost, var ikke uvanlig. De var opptil 4 cm
lange, og kvartsen var enkelte ganger delvis dekket
av kortprismatiske kalkspatkrystaller bide pA utsi-
den og innsiden og ogsi av spredte, oktaeder-
krystaller av flusspat pi innsiden.

ligvis som spredte enkeltkrystaller pi druseveggene
i storrelse fra mindre enn 0,1 og opp til 1,8 cm lange
og 0,6 cm brede. Krystallene hadde heksagonalt
prisme { I 0- 10} og heksagonal dipyramide { I 0- 1 I }.
Ganske mange fine matriksstufferble innsamlet, men
svert mange krystaller hadde brukket eller losnet
ved sprengning. Uregelmessige aggregater av apa-
titt ble funnet der hvor sprekkene var helt glenfullt.

f_fydrothermal aktivitet hadde foregitt langs
I Isprekker i alkalisyenitlen. og utkrystallisering

av mineraler hadde delvis fylt igjen sprekkene, men
fortsatt var det smale hulrom hvor mineralene hadde

{6tt vokse fritt og forme fine krystaller. Skinnende,
gulgronn, gjennomsikti g apatitt var det mest spekta-
kulere mineralet i drusene. Mineralet forekom van-
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S
ammen med apatitt var det ogsi mikroklin
krystaller opptil 1,5 cm, varmbruneJlogopitt-

krystaller opptil 4 cm, magnetittkrystaller opptil 1,5

cm, gribliflusspaloktaedere opptil I cm og rustne
svovelkiskrystaller opptil 0,5 cm. Mikrokrystaller av

epidot,brun titanitt og orangebrun anslas ble ogsS

funnet, foruten kloritt, massiv blifiolett flusspat,
porose klumper av magnetitt og belegg av rust.

Takk
til Tor Jsrn Andresen, Trond Bergstrom, Jorn Hu-

rum, Stein Jellum og Stig Larsen for opplysninger
om funnene.

NORDRUM, F.S., LARSEN,A.O (1999).: Apatitaus
der Hillestad-Caldera, Holmestrand, Norwegen.
Mineralien -Welt 10 (5), 55-56.

NORDRUM, F.S., LARSEN, S., BERGSTROM, T. &
LARSEN, A.O . (1997): Mineralfunn i Drammen
ogNordreVestfold. STEIN 24,hefte 3, 102-110.

Apatittkrystall 1,3 cm og magnetittkrystall om-
kranset av kalkspat og mikroklinkrystaller.

Samling Stein Jellum. Foto Rainer Bode.

t-

-

t

a

1

Apatittkrystall ca. 1,3 cm lang, delvis dekket av kall<spat og kvartskrystaller Samling Stein Jellum
Foto Frode Andersen.
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Dn r,ansrE ETKERVERINGER

klcst og foto Trond Lindseth

Et hyppig turmdl for en

fossilsumler i Buskerud og
Vestfold er d lete etter "De forste
eikervreringer" langs Raaen-

Hasselveien pd Krekling i Ovre
Eiker Kommune. Fordi dette er et
omrdde hvor det er tykke lag med

sedimentere bergarter, og tettheten
med fossiler er stor, er muligheten

fo, d /inne noe til sumlingene helt
pd topp.

Asaphus, trilobiltfra Hulcformasjonen 6,3 x 4,0 cm.

Samling Ole Bundgaard.

Hovedforekomsten er et stort ras med stein i fra Elnesformasjonen. En kan ogsd finne fossiler
flere hundre meter oppover pd begge sider av veien som gdr forbi forekomsten.
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I de forste stadier av Ordovicium skiller gamle hav de ufiuktbare kontinentene Laurentia, Baltica,
Siberia og Gondwana. Slutten av Ordovicium yar en av de kaldeste perioder ijordas historie. Is dekket
mye av den sondre delen av Gondwana. Norge har snudd seg, men ligger fremdeles langt sor for ekvator.

Den rode prikken markerer Raaen-Hasselveien sin plassering i beg,tnnelsen av ordovicium. :-)

Alder
Sedimentrere bergarter blir som regel

datert ved hjelp av fossiler som er rester

eller avtrykk av dyr og planter. Studier
av fossiler har lrert oss at det har fore-
gitt en utvikling av artene, srerlig i de

siste 570 millioner ir av jordas historie.
En periode domineres av en gruppe dyr
og planter mens en annen dyre- eller
plantegruppe dominerer i en annen peri-
ode. Funn av fossiler i sedimentrere ber-
garter vil ikke gi oss en absolutt alderpi
bergarten, men en indikasjon pi hvilke tids-

epoke sedimentene ble avsatt i.

Pi den tiden dyrene i Raaen-Hassel-
veien levde var det omtrent bare hav her

og hoydeforskjellene var kanskje ikke
mer en 10-15 meter. I perioden fra neste

550 til420 millioner &r siden ble det av-
satt havsedimenter, leire, kalk og sand,

over dette omrldet som kalles Oslofeltet.
Bare noen ffi steder i slutten av denne

tiden var det av og til noe som stakk opp

av havet. Norge li heller ikke der vi lig-
ger i dag, men langt sor for ekvator.

Orthis, brakiopodefra Hul{ormasjon. Bredde l,l cm.

Sanl ing Trond Lindseth.
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Porambonites. Brakiopode fra Hukformasj on.

Bredde 4,5 cm. Samling Stine Lindseth.

Dysp lanus C entrotus, trilo b itt fra Hukformasj on.

Starrelse 9,2 x 6,5 cm. Samling Ole Bundgaard.

Leptaena, brakiopode fra Huffirmasjon.
Bredde 2,5 cm. Samling Ole Bundgaard.

t6

Hvordan var livetpi denne tiden?
Perioden vi her finner fossiler fra er den

nedre del av ordovicium. Ordovicium var i
perioden 489 - 443 millioner ir siden. En
rekke dyregrupper som bare var kjent fra
spredte funn i kambrium (som var fra 550 -
510 millioner 6r siden) spiller fra n6 av en

stor rolle i de forskjellige marine miljoer.
Ferskvannsformer er ogs6 kjent, men det er
ingen sikre funn av landplanter og landdyr.
De artene som levde i havet den gang er ni
alle utdodd. De viktigste, eller i alle fall mest
kjente, var trilobittene, som det finnes mye
av i Raaen-Hasselveien. Det var ogsi skall-
brerende blekkspruter, koraller og skalldyr
som brachiopoder og snegler. Plantene var
representert ved en masse alger, bide kalk-
alger og andre. Noen av disse organismene
finner vi gode fossiler av, men etter andre
som ikke hadde hardt skjelett, ser vi bare
sporene.

Oslofeltets ordoviciske avsetninger er
delt inn i en mengde stratigrafiske biosoner
(formasjoner). Disse er definert ut fra opp-
treden av disse fossilene, spesielt ved hjelp
av trilobitter og graptolitter. Disse formasjo-
nene har bergarter, tykkelse og et utseende
som er unikt for hver bestemt enhet. Et for-
masjonsnavn blir gitt etter en lokalitet hvor
enheten er spesielt tydelig blottlagt eller
utviklet.

Formasjonene du finner langs Raaen-
Hasselveien er Huk- og Elnesformasjonene.
Hukformasjonen ligger nederst og er en for-
masjonen som bestir av to kalker med en
kalkholdig skifer imellom. Det nederste la-
get er en fossilfattig tynn kalkbenk som
kalles Hukoddenleddet. Det midterste led-
det er Lysakerleddet, dette er et lag p& 3-5
meter som inneholder store mengder trilo-
bitter. Det overste laget kalles Svartodden-
leddet. Dette laget er helt spekket med blekk-
spruten Endoceras. Laget strekker seg helt
til St. Petersburg og er fullt med blekkspru-
ter hele veien.

Over Hukformasjonen ligger Elnesforma-
sjonen som er en ca. 80-90 meter mektig
markegrh siltavsetning med noe skifer og
med okende innslag av kalk og kalkboller
mot toppen. Toppen av formasjonen defi-



neres av overgangen til sammenhengende kalkbolle-
lag i Fossumformasjonen. Tiden for Elnesforma-
sjonen er fra omlag470 til 460 millioner ir siden. IVrer oppmerksom pi at det finnes flere fredede
forekomster i dette omrfldet, det er derfor viktig at du
avtaler med grunneier fsr du begynner 6 lete.

Referanser:
Smiblad og faktasider p6:

http://www.nhm.uio.no/palmus
Bergverksmuseets skrift nr. 2
STEIN, januar-mars I 999

Slemmestadguide nr. I

As ap hu s, s ammenru I I et tri lo b ilt, fr a Hukforma sj o n.

Bredde 3,2 cm. Samling Ole Bundgaard.

O gmas ap hus. Tri lobitt fra E lnesformasj onen.

Stsrrelse 4,5x3 cm. Samling Mona Lindseth.

I denne blokken pd 46 x 26 cm fra Svartoddenleddet kan en se fem Endoceras (lengste er 2 I cm) i til-
legg til brakiopoder og trilobitt haleskjold. Samling Trond Lindseth.

t7



Vnstrotn GEILIGIFIRET\II /G

Vestfold geologtforening ble stiftet 0 5. 1 0. 1973.

Vdr forening er altsd 30 dr gammel og vi har fremdeles med oss

medlemmer fra den gang vi ble stiftet og har nd ca. 80

familiemedlemskap - det vil altsd si folk i alle aldre.

Hvadrivervimed?
I vir formilsparagraf stir det at vi skal utbre informasjon og kunnskap om geologi. Vi har medlems-

moter den andre tirsdagen i hver mined unntatt juni, juli og august. Her har vi foredrag som gielder
hobbyen viq og det er bide profesjonelle og amatsrer som holder kiserier. Vi har et ganske bra bibliotek
hvor medlemmene kan l6ne boker, vi selger litt materiell, vi har en fin utlodning av mineraler, og vi har en

kaffepause hvor det selges kaffe, brus og rundstykker og prater stein.
Miljoet er fint med blanding av unge og gamle.
I vir- og hostsesongen arrangerer vi turer til funnsteder i Vestfold, men ogsi andre steder. Vi har et

samarbeide med Drammen Geologiforening om turer, slik at det blir et mer variert tilbud til medlemmene.
Turer og moter blir annonsert i virt medlemsblad "Vestfold-Stein".

Foreningens medlemmer kan ogsi fE benytte virt hobbyrom hvor det finnes slipeutstyr, mikroskop,
en del litteratur o.s.v. I hsst- og vinterhalviret har vi 6pent hus hver annen onsdag.

M onsker nye medlemmer velkommen til oss. Motene holdes i Tonsberg, nrrmere bestemt i Avholds-
folkets hus, Slagenvn .2l.Yi begynner motene kl 19.00 med Spne dsrer fra kl. 18.00.

For flere opplysninger kan du ringe Kari og Odd Larsen, tlf. 33 05 28 42, ellerbesske oss pi hjemme-
sida vir:

18
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Dnzuuex oG IMEGN GEILoGTFoRENIIJG

Bor du i ssndre del av Buskerud og er interessert i stein,
mineraler, fossiler o.s.v. kan Drammen og omegn

Geologiforening vere stedet for deg. Har du denne interessen,
men savner et miljo, kontakt oss pd telefon: 95 I0 45 32. Enhver

som har interesse av stein, enten som pene samleobjekter, for
sliping eller om man sumler pd mineraler eller fossiler, er

velkommen i foreningen.

Viharipenthushvermandagfrakl.l8.00tilca.kl.2l.00ivertklubblokaleiSolbergveien20,305TSolbergelva
(bildet til venstre). I tillegg avholdes et medlemsmste farste mandag i mineden hvor vi har foredrag om
emner innen geologien. Foreningen har stort bibliotek med flere hundre geologiboker, mikroskop,
slipeutstyrm.m.

I tillegg har vi en stor samling av mineraler fra store deler av sstlandet. Denne samlingen flyttes ni inn i
et Geologi og steinindustri museum som klubben har bygget. Et museum som skal brukes til omvisningi
undervisning av skoleklasser innen temaet geologi og steinindustri. I sommer-halviret arrangerer vi 6-8
steinturer hvor vi berssker interessante mineralogiske/geologiske forekomster.

Mer informasjon om vire mater ogturer finner du pi vir hjemmeside

http://home.no/doog/
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Ltrr oM RIMBEPoRFIa.

Av Henrik Heyer

Rombeporfyr er en uv verdens sjeldne
bergarter, og en geologisk

merkverdighet som bare forekommer pd
Kilimanjaro i Tunzaniu og pd vulkanen
Erebus i Antarktis, utenom Oslofeltet.

Ndr folk i nordre Vestfold er ute i
marku,lager de ikke noe stort oppstyr
ndr de ser rombeporfyr i en fiellvegg.

Her er det bare sdnn at det er
rombeporfyr. Det er det som er grdstein
her. Ellers er rombeporfyr en sjeldenhet.

Ikke engang svenskene har rombeporfur. Noen fl
intrusivganger i Bohuslen er for ikke noe 6 regne -

n6r vi ser litt grovt pi det. Det er i hvert fall ikke noe

mot det som er i Skiensdalen,piJelaya, i Drammen,
pi Krokskogen eller i Brumundal. Men, det er i Vest-

fold en finner det meste av bergarten. Allikevel er

det bare sorgelige rester tilbake av de en gang 3000

meter tykke lagene av rombeporfur som ble til gjen-
nom ti millioner 6rs intens vulkanisme, i en periode

for omtrent 300 millioner ir siden. Da mi rombeporffr
ha dekket hele Oslofeltet og litt til.

Allermest av den merkelige bergarten harkommu-
nene Hof, Borre, Holmestrand og Re, men av disse er
det Hof som har det storste antall lavastrommer av

rombeporfyr - i hele verden. Restene av det store
rombeporfurdekket dekker omridet fra Horten til
Nsttero, og vestover til Ligendalen med nordgrense

i Sande og sor til Andebu-Lardal.
Innenfor dette omridet har folk av og til satt pris

pi bergarten til visse formil. Allerede i bronsealde-

ren syntes folk den var s8 fin at det ble lagd stein-

okser av den. Ei slik er funnet i Fon i Re kommune.

Rundt forrige irhundreskifte og utover i forrige
irhundre satte folk i sving smi lokale steinbrudd

ogsf, i rombeporfur for 6 bryte smi blokker til grunn-

murer og 16vebruer.

Her er Tjuvholmenrombeporfyrgangen. Pd toppen

av Heggholmen, et par kilometer lenger ost.

Bergarten ble fsrst beskrevet av den tyske geolo-
gen Leopold von Buch i fsrste halvdel av I SO0-tallet

fra ei reise i Norden. Han fant bergarten pi Tyv-
holmen i Oslo der det finnes en vakker variant som
intrusivgang med rombiske fenokrystaller.

Det holdes for 6 vrere et nert slektskap mellom
larvikitt og rombeporfrr. Si nrert at en mener larvikitt
og rombeporSr er det samme, bare med den forskjell
at mens larvikitt krystalliserte nede i jordskorpa, krys-
talliserte rombeporfyr oppi jordskorpa, altsi som

lavaer fra larvikittmagma.
Den lett lilla-brune eller grilige bergarten med de

hvite spettene bestir for det meste av feltspat, som
har vrert et hovedristoffi produksjonen av porselen

helt fra forhistorisk tid i Kina. Ni er ikke feltspaten i

rombeporfur noe godt ristoff for porselen fordi den

er sA forurenset av jernforbindelser. Men, det er ogsi
annet enn feltspat og jemmineraler i rombepor$,ren.
I forhold til andre bergarter er den rik pi grunnstof-
fer som zirkonium, beryllium, hafitium, strontium, ru-

bidium, thorium og uran, samt sjeldne grunnstoffer
som cerium og lantan.

Av og til kommer disse grunnstoffene til uttrykk i
sjeldne mineraler som for eksempel parisitt (med ce-
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rium og lanthan) og bertranditt (med beryllium), fun-
net i rombeporfur i Holmestrand. Slike mineraler fin-
nes i smi og store hulrom som var gassbobler i la-
vaen da den stsrknet. Her finnes ogs6 ofte titan-
mineralet anatas. Ellers er det kalsitt, fluoritt, barytt
og fine klare bergkrystaller som er de mest vanlige
mineralene i slike hulrom og sprekke$,llinger i rombe-
porfzren. Bergkrystallene kan av og til opptre som
pene ametyster. Ni skal rombeporffren bare ha mini-
malt med kvarts, si dette mineralet er i tilfellet
nydannet etter nedbryting av feltspat i tida etter at
lavaen storknet.

Feltspatspettene som er si lett synlige og karakte-
ristiske for bergarten er plagioklas og kalifeltspat.
Fenokrystallene har gjerne ei kjerne av plagioklas,
med kalifeltspat rundt.

Fenokrystallene (spettene) viser varierende snitt
fra rombisk (som har gitt navnet til bergarten) til bet-
formede eller rektangulare, monokrystaller og tvil-
linger, men i noen strsmmer er fenokrystallene helt
uregelmessige av form og kan vrere kompliserte kry-
stallagregater. Fenokrystallene krystalliserte nede i
magmakammeret og fulgte med opp i lavaen under
utbruddet der resten av lavamassen krystalliserte
under rask avkjoling. Da fik:k ikke krystallene i lava-
massen tid til 6 bli srerlig store si vi mi ha mikroskop
for i se dem.

Dette i motsetning til larvikittmagmaet som krys-
talliserte langsomt i dypet og ga mineralkornene tid
til 6 vokse seg store.

Fenokrystallene i rombeporfyren kan bli 7-8 cm
store i enkelte av lavastrsmmene, og antall, form og
storrelse viser seg 6 vrere karakteristisk for hver lava-
strsm, med samme utseende gjennom hele lava-

Fenokrystaller, romber. Foto Henrik Heier.

Rombeporfir fra Skaane pukkverk.
Foto og samling K.E.Larsen.

Tvilling loystall av feltspat delvis forvitret ut av
rombeporfyr. Foto og samling K.E.Larsen.Typisk rombeporfur. Foto Henrik Heier.
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Ulike typer rombeporfur

strsmmen enda en slik strsm godt kan vrre 30-40 km
lang.

Hvor kom si disse lavaene fra?
Hvorlflvulkanen?

Brogger mente at lavaene kom som

store flommer ved at magmaet smel-
tet seg helt igjennom jordskorpa og
n6dde opp i dagen, eller oftest ved
at lavaen kom fra lange sprekker i
jordskorpa.

Geologene Rutten og van Ever-
dingen ( I 96 1 ) mente at rombepor$zr-
lavaer har kommet fra Ramnes-
vulkanen der Ramnes-kalderaen er
n6.

Fortsatt er dette sporsmilet 8pent,

men den ridende oppfatning er fort-
satt at lavaene kom som store flom-
mer fra lange sprekker i jordskorpa

uten at det har vrert mulig 5 pivise
noen slik sammenheng mellom gan-
gintrusiver, som det er mange av, og
lavabergartene av samme type.

Kanskje ligger svaret pi dette et

sted inne i framtida sammen med svar pi mange an-

dre ting vi enni ikke vet om disse eiendommelige
lavabergartene.

*lastescal Btak a,s

Haslestadlinna 30, 3090 Hof

SAGBRUK-HOVLERI

PUKKVERI(- GRUSTAK

Ttf. 33 09 55 00

Fax. 33 09 55 55

Man. - fre. 08.00 - 16.00

firmapost@haslestad.no

www.haslestad.no
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MUSIKK TIL ENHVER
ANLEDNING

Bryllup, dansearrangementer

ogpubspilling:
Einars Danseorkester:

"A few" - Roots and blues
and country music.

Booking 33 05 70 06 eller 913 19 357

Thorrud Camping
140 vognplasser med strsm,

8 hytter, teltplass, kiosk.

Parkeri ngsplass for bade-
og dagsturgjester.

Eikernveien 106, 3090 Hof
Tlf 33 0s 70 99/33 05 70 58

Fax: 33 0570 82

Lauvstad Skifer & Naturstein
Utepeiser & alt innen skifer og naturstein for

ute og innemiljo

Lauvstad Skifer & Brukthandel - 3 090
Hof

Tlf. 33 05 88 24 - Fax.33 05 88 72

Mob: 900 500 14

Kontakt : lauvstad@skifer.no

Eidsfoss Landhandel ANS
Norges eldste landhandel etablert 1868

Britagata52 - 3095 Eidsfoss
Tlf: 33 05 7220 -Fax:33 05 91 83

Org. nr. 985 002 851

Dagligvare - Bensin - Medisinutsalg

'/eftommen tif

fioffi Eitsfos Kro
Eefrggen[e i lEi[sfos Jernverf,S gamfe arfiei[er1ofrgr

"A k carte, pizzq rufft og RgQer.

'/i tar imot grupper og min[re sefsQgp

tefefon 33 05 70 00

A/S Eidsfoss Verk
3095 Eidsfoss

Overnatting
W har ogsd ledige lokaler
Byggeklare tomter tilsalgs.

Tlf. 33 05 97 00
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SruvxxnsrEr J rrx,q Hor oG IMEGN

kkst og foto Knut Edv.Larsen

Flere typer stein som egner seg for bearbeiding til smykker kan en Jinne i omrddet.
Her er noen eksempler. Alle provene som er avbildet er slipt uv Odd Flukstad.

RYOLITI
Er en spesiell vulkansk bergart, er hard og egner

seg godt til sliping. Ni og da inneholder den bind
eller sirklel sikalte sferulitter slik som pi bildet .

Disse gir dekorative smykker. Sirklene er egentlig
kuler av vulkansk glass, sikalt obsidian.

AMAZONITT
En pegmatittgang med den gronne feltspat-

varianten amazonitt er funnet i Fiskum. Den egner

seg til 6 polere, og kan brukes til enkle smykker. Den

cabochonslipte skiven pi bildet er 7 cm i diameter.
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Amazonitt er kjent fra blant annet granittpegmatitter
iTardal i Telemark.

AMETYST
En svrert populer smykkestein er den lilla til fio-

lette varianten av kvarts som kalles ametyst.

Fargen skyldes smi mengder av jern (Fe3*). Ame-
tyst er funnet i Haslestad og i Kjeksrod ved E18. I
1996 ble det funnet praktfulle opptil 5 cm lange kry-
staller av ametyst i druserom som kom frem under

utbyggingen av den nye traseen til E 18. Noen fr
biter som inneholdt klare partier ble fasettslipt, slik
som denne pi bildet. Stsrrelsen er 9 x 6mm.
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PORTRETT AV

BERGARTER I
HOF

Tekst og foto
Knut Edv.Larsen

Her er et lite utvalg av
noen av bergartene du

kan finne i
Hofkommune.

Rombeporfyr
Denne verdensberømte vulkanske bergarten er rødlig til grålilla med store rombeformede eller båtfor

mede feltspatkrystaller. Det finnes flere typer, og de forskjellige skilles fra hverandre utfra feltspat
krystallenes form, størrelse og mengden av disse. Les mer om rombeporfYren et annet sted i bladet. Bildet
er aven rombeporfYr funnet rett ved Hof kirke.

Ekeritt

Denne dypbergarten har fått sitt

navn etter innsjøen Eikeren.
Den består hovedsakelig av

alkalifeltspat, kvarts, og et
mørkt mineral som enten er

arfVedsonitt eller ægirin. Dette
er den yngste dypbergarten i

Oslofeltet, ca 275 millioner år
gammel.

Trakytt
Navnet kommer av det greske trachys= ujevn, ru. Dette er en lys vulkansk berggart. Fargen er lilla
rødbrun. Den kan ligne litt på rombeporfYr som den er i slekt med, men er mer jinkornet og feltspat

krystallene er mindre. Prøven på bildet er funnet ved Haslestad bruk.
fortsetter side 28 25



Fra side 25

........ BERGARTER I HOF

Diabas

Er en typisk gangbergart. Fargen er mørk grønn, grå eller sort. Den opptrer som 1,2- 10 meter tykke

enkeltganger som skjærer gjennom andre bergarter. På bildet ser vi en diabasgang som sIgærer gjennom
en trakytt. Bildet er fra Haslestad bruk. (Målestokk: kronestykke).

Basalt

Basalt er en av verdens vanligste lavabergarter. Navnet kommer antagelig fra et gammelt egyptisk ord.

Den er sort til gråsort jinkornet bergart og er bygd opp av mineralene plagioklas, pyroksen, ofte også
litt olivin. Brattskrenten ut mot fjorden ved Holmestrand og Sande består aven rekke lavastrømmer av

basalt. Bildet er fra Gausen iHof
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Monzonitt til syenitt

~8~
Vulk. breksje, agglomerat,

R15T~
Porfyrisk lava, TI, T2=(larvikitt). .~ \ ."( x,

dagnær eruptivbreksje og tektoniske
trakyttlava nr. 1,2 osv,Monzonitt til syenitt,

breksjer knyttet til kalderadannelse

rr«t6JJ1
Granittporfyr og aplitt

porfyrisk (larvikitt)
I9 JIAlkaligranitt (ekeritt),

middels- til grovkornet lIl!iJI
Granitt, fin- til middels·Syenittporfyr

I
10ISandstein, sensilurisk alder, komet, delvis porfyriskAlkalisyenitt og alkali-

Ringeriksgruppen

1(18.
Granitt med rapakivi-

kvarts syenitt (nordmarkitt) It~:11~:'1
Kalkstein, leirstein og sandstein,strukturtidligsilurisk alder, BærumsgruppenLatitt, rombeporfyr ~1~ 11II19-JGranitt, grovkornet

Rhyolitt til trakytt
Basalt (Bl, B2) ~

Monzodioritt til kvarts- Granitt, grovkornet
syenitt (kjelsåsitt)

stedvis porfyrisk
tv ~ ~ Ignimbritt, vesentlig

11)5.
Granitt, middels til--.) 7 rhyolittisk, men også

Trakytt, porfyrisk lavagrovkornettrakyttisk sammensetning.



-Irnt
av Tom V Segalstad
Geologisk museum

Universitetet i Oslo

Et ssk etter ordet'Jern" pi Internett, bringer frem
mange forskjellige typer treff. Vi finner da at det avi-
sene har skrevet vedrsrende jern i de siste 6rene,

refererer seg til f.eks. "Jern-Erna" og "Jern-Willy".
Kommunalminister (og pitroppende Hoyre-leder?)
Erna Solberg har nok ffitt dette tilnavnet fordi hun er

beskyldt for 6 ha en for hard holdning overfor asyl-

sokere og fordi hun stir pi sitt (iht. ordet'Jemvilje"),
mens tidligere politimester i Oslo Willy Haugli vel
levde opp til Fantomets gamle jungelordtak 6 vare
"hard mot de harde" (kriminelle). Gir vi tilbake i tid,
finner vi betegnelsen 'Jern-kansleren" om Otto von
Bismarck. Han var ministerpresident i Preussen, ansi
det tyske sosialdemokrati for 6 vrere hans bitreste
fiende, og ble ogsi kjent for hfalge sitt uttrykk "po-
litikk er det muliges kunst".

Her er vi inne pi den egenskapen vi kanskje forst
tenker pi for metallet jem, nemlig dets hardhet. Jern

ble pi grunn av dette tidlig viktig for vipenproduk-
sjon. Symbolet var det metallurgiske symbolet for
jern (og derfor adoptert som varemerke for bilmerket
Volvo, og vi ser det daglig i Oslo pi utallige kumlokk
fra jernstoperiet pA Ulefoss: "ULEFOS"). Symbolet
stir ogsi for den (blod-)rode planeten Mars, opp-
kalt etter den romerske krigsguden Mars. Jernet og

dets symbol markerer derfor (i overfort betydning)
utholdenhet, styrke, vitalitet, sinne og aggresjon.
og er derfor (?) valgt som symbol for det maskuline,
altsi hankjonnet. Ifolge folketroen haddejernet ogsi
magisk kraft: Om du traffpE en vakker hulder, kunne

du bringe henne fra det underjordiske til det overjor-
diske ved 6 kaste en gjenstand av jern over hennel

Jern var en verdifull og sjelden vare i antikkens
kultursentre. I Egypt for 4000 6r siden trengte man
140 deler kobber for 6 kjope en del solv, og man

trengte 6 deler solv for bkjape dn del gull. Men du
ville trenge 8 deler sslv for Lkjape en deljern. Jern
var altsi mer verdifullt enn gull i Egypt for 4000 ir
siden! (Se forovrig min artikkel "Leting ettermineral-
ressurser: Betydning for kulturhistorie og sivilisa-
sjon", side 170- I 84 i boken P2-akademiet: Bok "i",
utgitt i 1997 av Kulturredaksjonen NRK P2; ISBN 82-

7118-24s-s).

Historikerne inndeler bl.a. historien etter hvilke
ristoffer som var viktige for menneskene: Stenalder,
jemalder, bronsealder. Den eldre jernalder startet i
det nrere Astenca.500 ir f.Kr., inkluderer romertiden

og varte til ca. 600 6r e.Kr. Den yngre jernalder fort-
satte fra dette tidspunkt og inkluderte vikingtiden til
ca. 1000 ir e.Kr. Tidsinndelingen hadde ikke bare 6
gjore med ristoffene, men ogsi den teknologi som
skulle til for 6 nyttigglore seg disse. De eldste an-

legg for jernfremstilling finner vi i Norge ca. 300 6r
f.Kr., mens i Sverige har de funnet jern som skriver
seg fra for 500 ir f.Kr.

Naturen har innrettet det slik at nordboerne hadde

relatilt lett tilgang pijemristoffet myrmalm, og kunne
produsere jern med relativt enkel teknologi. Mens i
sydligere strok fantes ikke jernr6stoff pi denne m6-
ten; jemet forekom vanligst som forvitringsprodukteq
som det var vanskeligere i utvinnejern av i srrlige
mengder. Derfor ble jern et verdifullt og viktig
handelsprodukt for nordboeme, fordi jernet var srer-

deles viktig bide til redskaper og til vipen. Smeden

ble naturlig nok oppfattet som den hoyest rerede av

alle hindverkere, og tilskrevet en betydelig mengde
magi for i vrere i stand til 6 fremskaffe metall fra
rivarer som folk flest betraktet som jord og skitt.

Ni skal vi ikke undersli det faktum at jern ruster,
noe de fleste bileiere kan skrive under p6! Rust var
naturligvis ogsi kjent i jernalderen, og det er fris-
tende 6 sitere hva romeren Plinius den eldre (som

levde fra hr 23 til 79 e.Kr.) bl.a. skrev i sin "Natur-
historie": "Det er medjernets hjelp at vi bygger hus,

klover stener og uforer sd mange andre nyttige
arbeider i livet. Men det er ogsd med jern at kriger,
drap og ran utfores ...". "Naturen har i sin vanlige
gunst begrenset jernets makt ved d straffe det med
rust, og har altsd vist sitt vanligeforsyn ved d skikke
det slik at ingen eksisterende ting er merforgjenge-
lige enn denne substansen, som bringer de storste

farer over de.forgjengelige dodelige".

Hva er jern?
Jem er et smibart metall med smeltepunkt 1535 gra-

der C, kokepunkt 2750 gader C og tetthet 7,874 gram
pr. kubikkcentimeter (ved 20 grader C). Det er grunn-
stoffnr. 26 iDet periodiske system, og har en atom-
vekt pi 55,845. Grunnstoffet inngSr i den fsrste rek-
ken av overgangs- eller innskuddsmetaller i Det pe-

riodiske system. Jern er en middels god varmeleder
og en middels god elektrisk leder. Det kjemiske sym-
bolet for jern er Fe. Normalt opptrer jem toverdig
(ferro, betegnet Fe2* eller FeIt) og treverdig (ferri,
betegnet Fe3* eller FeIII). Jernets kjemi vi1 imidlertid
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ikke bli behandlet i denne artikkelen.
Jern (og andre metaller) vil fl forskjellige egenska-

per avhengig av:

-avkjolingshastighet
-herdeprosesser
-legeringsstoffer og -metaller (for j ern srrlig

karbon, svovel, fosfor, silisium, nikkel, krom,
vanadium, molybden og wolfram)

-dannelse av lameller og krystaller; deres sammen-
voksninger og teksturer.

Jern-atomene kan anordnes i forskjellige struktu-
rer, betegnet med forskjellige greske bokstaver. Alfa-
jern eller "ferritt" har en romsentrert kubisk struktur
under 906 grader C. Men over denne temperatur har
vi et gamma-jern ("austenitt") med flatesentrert ku-
bisk struktur. Over 1401 grader C har vi et delta-jern,
igjen med romsentrert kubisk struktuq opp til smelte-
punktet. Ved hoye trykk opptrer epsilon-jem med
heksagonal tetteste kulepakning for jern-atomene.

Alfa- og delta-jernet kan bare opplose lite karbon
i sine strukturer, mens gamma-jern kan opplose gan-
ske mye karbon (opp til ca.2 %o) i strukturen. Ved i
tilsette andre stoffer og metaller til jernet, kan
stabilitetsomridene for de forskjellige jemstruktur-
ene forandres i betydelig grad. For eksempel vil kar-
bon ijernet gi det en skt hardhet. Mdere kan man fh
rustfritt og syrefast stil ved 6 legere jernet med 18%
krom og 8% nikkel, men slikt stSl har mistet jemets
karakteristi ske magnetisme.

En karakteristisk egenskap hos jern er at det er
magnetisk. Rent jern vil riktig nok bare v&re magne-
tisk nir det befinner seg i et ytre magnetfelt, men
karbonholdig jern og stil kan bli permanente magne-
ter. Magnetisme sier vi er egenskapen til ii tiltrekke
andre gjenstander inneholdende jem, og evnen til A

orientere seg langs feltlinjer i et magnetfelt.
Magnetisme er assosiert med elektrisitet, som igjen

henger sammen med elektroner som flytter seg.

Grunnstoffenes elektroner roterer i sine baner rundt
atomkjernene, og de vil derfor omgi seg med smi
magnetfelter. Vanligvis vil to elektroner gi i samme
bane, men med motsatt spinn, slik at de to elektron-
enes magnetfelter motvirker hverandre.

Men ijern opptrer elektronene alene i sine baner,

og gir med samme spinn, slik at de magnetiske fel-
tene deres ikke oppheves men forsterkes. Vi sier at
jem viser ferromagnetisme, en egenskap som ogsi
finnes for enkelte av jems oksider, og f.eks. for grunn-
stoffene nikkel, kobolt og gadolinium. Over 768 gra-
der C misterjem sin ferromagnetisme. Dette punktet
kalles for Curie-punktet eller Curie-temperaturen.

I mineralet magnetitt er det b6de toverdig og tre-
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Bjarnevannsmalmen ved Kirkenes, tatt ut av AS
Sydvaranger, utgjor nd en enorm kunstig dal. De
relativt store maskinene pd bildet ser ut som
leketoy. Foto: T.V Segalstad.

verdig jem (den kjemiske formel kan skrives FeO.
FerOr;som samleformel: FerOr). De forskjellige for-
mene for jern fordeler seg mellom forskjellige posi-
sjoner i mineralstrukturen, og alle de magnetiske fel-
tene vil ikke peke samme vei. Men vi kan ffi 6n prio-
ritert magnetisk dominerende retning, og vi sier at

mineralet magnetitt er ferrimagnellst. Mineralet
hematitt (ernglans) har ikke de samme magnetiske
egenskaper som magnetitt. Det kommer av at for-
skjellige ferromagnetiske deler av mineralet er orien-
tert motsatt vei, og noytraliserer hverandre. Vi kaller
det antiferromagnetisme.I hematitt hender det ofte
at ufullkommenhet i strukturen gtrar at man med in-
strumenter kan mile en svak ferromagnetisme i mi-
neralet. Vi sier da at hematitt har en parasittiskferro-
magnetisme. Pyrrhotitt (magnetkis; Fe,-rS) har i na-

turen varierende sammensetning av jern og svovel,
og kan pi grunn av dette opptre med ferromagnetisme
(srrlig funnet nrer X : 0,14), ferrimagnetisme (X
storre enn 0,08) eller antiferromagnetisme (X mindre
enn 0,08).

Jern i Universet
Jern har, merkelig nok, en mye storre hyppighet i

Universet enn det atomnummeret skulle tilsi. Dette
skyldes at atomkjernen i jern (spesielt s6Fe-isoto-

pen) har mer bindingsenergi pr. kjernepartikkel enn
noe annet atom. Det er stjerne-eksplosjoner som la-
ger grunnstoffene med hoyere massetall. Supernova-
eksplosjoner produserer derfor store mengder jem.

I vir egen planet Jorden (eller Tellus) erjern et av

de hyppigst opptredende grunnstoffer i jordskor-
pen,med ca. 6,5 vekt-%o. Jern kommer pi en f,erde-
plass etter oksygen (ca. 45,4%), silisium (ca.25,8o/o)



og aluminium (ca. 8,1%). Men jern fordeler seg ikke
likt mellom de forskjellige delene av Jorden. I Jor-
dens mantel er det mer jern (ca.9,9 Yo),men der har
magnesium (18,8 %) tatt tredjeplassen fra aluminium
(der nede ph I ,6 %) etter oksygen (43,7 %) og sili-
sium (22,5 %). Derimot tarjern forsteplassen ijord-
kjernen med ca. 83 %, med nikkel (ca. 6 Yo) pi andre-
plass, og silisium sammen med andre grunnstoffer,
bl.a. hydrogen, kalium og svovel, pi tredjeplass (re-
stenca. I I %tilsammen).

De Jord-like (terrestriske) planetene i virt solsys-
tem har alle en jernrik kjerne. Man mener at jernet

sank og samlet seg mot sentrum av planetene da de

var fullstendig flytende like etter dannelsen for ca.

4,5 milliarder 6r siden. Man er usikker pi om Minen
har noen kjerne; i tilfelle er den ganske liten (mindre
enn 350 km radius fra kjernen - Minen har en radius
pica. 1738 km).

Jorden har en radius pe$57 til6378 km (flattryk-
ning ved polene). Innerst har Jorden en fast indre
kjeme ut til ca.2400 km, og utenfor dette en flytende
ytre kjerne til ca. 3500 km fra Jordens sentrum. Den
faste og den flytende kjeme roterer med forskjellig
hastighet, og det formodes at det er konveksjons-
stromning i den flytende kjeme. Disse dynamo-aktige
bevegelsene i den jernrike jordkjernen mener man
setter opp Jordens magnetfelt.

Nir magnetiske mineraler dannes, vil de magnet-
iseres og anta en magnetiserings-retning langs de
jordmagnetiske feltlinjene. Disse magnetiske orien-
teringene vil bli bevart for ettertiden, det vi kaller
paleomagnetisme.Yed i mile slik gammel magne-
tisme i bergarter, kom man pi 1960{allet frem til pol-
vandringskurver, som ga bevismateriale for at konti-
nentene har flyttet pi seg gjennom jordhistorien,
kontinentalforskyvningsteorien.

Jern i mineraler
Rentjern er bare blitt funnet som en sjeldenhet pi

jordoverflaten. Men jern finnes i meteoritter (ern-
meteoritter og sten-jern-meteoritter), som har falt ned
pi jordoverflaten. Ved etsing med salpetersyre ser vi
at jernet viser en struktur (kalt Widmanstiitten-figu-
rer) av kryssende bind eller lameller, som etses for-
skjellig av syren. Strukturen skyldes avblanding i

fast fase ved meget langsom avkjoling (noen ffi gra-
der C per million 6r). De to forskjellige lamell-typene
bestir henholdsvis av enjernlegering med 5-6% nik-
kel (kamacitt) og en jemlegering med ca. 30% nikkel
(taenitt). Meteorittene kan ogsi inneholde klumper
av jernsulfid (troilitt, FeS). Det formodes at de fleste
meteorittene kommer fra Asteroide-beltet mellom

Mars og Jupiteq og at disse meteorittene represen-
terer rester av en planet som en gang 16 der, for den

ble revet i stykker av Jupiters sterke gravitasjons-
felt. Jern-meteorittene er derfor sett pi som mulige
representanter for de terrestriske (Jord-like) planet-
enesjernrike kjerner.

Jern inngSr imidlertid som bestanddel i flere hun-
dre forskjellige mineraler. Det vil fsre for langt i ta
for seg alle disse her. Men vi kan gjore et forsok pi 6

nevne noen utvalgte.
Vanlige oksider og oksyhydroksid av jern er:

Magnetit t (magnetj ernsten; FerOo)

Hematitt (ernglans; FerO.)

Anthofyllitt krystal lis ert som rosetter.

Berum ved Oslo. Foto: T.V Segalstad.

I lmenitt (titanj ernsten; FeTiOr)
Krom itt (l,romjernsten ; FeCrrOn)

Gdthitt [FeO(OH); hovedbestanddel i limonitt og i
myr- og sjomalml.

Vanlige sulfider av jern:
Pyritt (sv ov elkis; FeSr)
Pyrrhotitt (magnetkis ; Fe,-"S)
Kalkopyritt (kobberkis; CuFeSr)
Bornitt (broket kobbererts; CurFeS).

Vanlige karbonater, sulfat og fosfat avjern
Sideritt (ernspat; FeCOr)
Ankeritt ICa(Fe,Mg,Mn)(COr)rJ
Jaros itt Ikali-jern-alun; KFer(SOo)r(OH)uJ

Wvianitt [Fer(POo)r. SHrO].

Vanlige silikater av jern:

Fayalitt Iemrik olivin; (F e,Mg)rSior]
A lmandin Igranat; FeII.AlrSirO,rl
Andraditt Igranat; Ca.FeIrIrSirOrrl

l
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Jern-meteoritt, ets el med s alpetersyre for d fd frem
Wi dmanstcitten-fi gurer av j ernl amel ler med for-
skjellig nikkelinnhold. Det msrke, runde legemet
er troilitt, jernsulfid. Funnet i 1906 i Duchesne
County, Utah, USA; utstilt i Geologisk museum,

Oslo. Foto: T.V Segalstad.

Hypersthen Iernrik orthopyroksez; (Fe,Mg)SiO.]
Hedenbergitt og augitt ffernrike klinopyroksener;

Ca(Fe,Mg)SirOul
Agirin (akmitt; NaFeSirOu)
Aktinolitt og hornblende ffernrike amfiboler;

Car(Fe,Mg)rSisorr(OH)r]
Anthofy I litt [amfi bol; Car(Mg,Fe)rSi8orr(OH)r]
Riebeckitt [amfi bol; Nar(Fe,Mg)rSirOrr(OH)r]
Arfveds on itt [amfi bol; Nar-

,(Fe,MB,Al)rSitOrr(OH,F), og en rekke andre
amfibolerl

Annitt og b iot itt femrike glimmere;
K(Fe,Mg)r(Al,Fe)SirO,o(OH,F)r1

Kl orit t lc hamo s itt, jernrik kloritt;
(Mg,FeII)FeIrIrAlSi3Olo(OH)s]

Epidot [Car(Al,Fe)Si3Orr(OH)]
Sc hdrl [f ernrik turma I i n'.

NaFerAlu(BOJ3Si6Ors(OH)41

St auro I itt [(Fe,Mg)rAlrSi4OB(OH)]

Jernmalmer
En betydelig jern-ressurs er de sikalte bdndete

iemformasjoner ("banded iron formation: BIF", hvor
kvarts- og magnetittbind veksler med hverandre.
Bjornevannsforekomsten ved Kirkenes er av denne

type. BIF ble opprinnelig sedimentrert avsatt ipre-
kambrisk tid, og er senere blitt utsatt for regional
metamorfose (omvandling).

Kiruna-malmen i Nord-Sverige er ogsi en
metamorf prekambrisk jemmalm, men inneholder mer
fosfor. Fordi malmen er sipass omvandlet, er det
vanskelig 6 avgSore om den har magmatisk eller sedi-
mentrer opprinnelse.

32

Minettemalmer, bl.a. ner grensen mellom Frank-
rike og Tyskland, er ogsiL sedimentart avsatt som
oolitter, smi kuler av vannholdige jernoksider, fra
jura-tiden. De har gjennom historien vert irsaken til
mange kriger mellom de to land, hvor landskapene
med jemmalmforekomstene har skiftet navn mellom
Alsac / Elsass og Lorraine / Lothringen.

Hematittmalm finnes iNorge bl.a. i Dunderlands-
dalen i Nordland, og er av sedimentrer opprinnelse.

Skarnmalm var tidligere meget viktig i Norge,
f.eks. permisk kontakt-skarn i Oslofeltet og prekam-

brisk reaksj ons-s karn ved Arendal.
Myrmalm er vannholdig jemoksid [FeO(OH) :

FerO, . HrO; eller med flere molekyler vann], tilsva-
rende rust. Myrmalm utfelles i myrer, dern eller inn-
sjoer (sjomahn) i nordlige deler av Jorden fra jem
mobilisert etter forvitring av bergarter. Fra oldtiden
til 1500-ta11et var slik malm den viktigste for fremstil-
ling av jern.

Verdensproduksjonen av jernmalm er for tiden ca.

I milliarder tonn pr. 6r. Det foreg6r ogsi en betydelig
resirkulering av jemskrap, slik at total jernproduk-

sjon i verden ligger pi ca. halvannen milliard tonn
pr.6r.

#,#
Jernholdige mineraler Overste rekke, fra V mot H:
Magnetitt fra Brustad grube, Arendal; hemqtitt
(jernglans) fra Kalstad gruber, Kragero; kromitt
(sammen med serpentin) fra Feragen, Roros. Nest

overst : Pyritt-krystaller (pentagondodekahedre),

ukjent finnested. Nest nederste rekke, fra V mot H:
Pyrrhotilt (magnetkis) med kalkopyritt (kobber-
kis) fra Storwartz grube, Roros; aktinolilt, ukjent

funnsted ; ilmenitt fra Bj ordammen, Bamb le. Ne-
derst: Jarositt pd alunskifer, Slemmestad. Foto og
samling: T.V Segalstad.



Utvinningav jern
Myrmalmen er oftest rad av farge, og ble pi gam-

melnorsk kalt rauda. Den ble torket og plassert i en
jordgrop sammen med ved eller trekull. Ilden i gropa

holdt man i gang vha. blisebelg. Prosessen ble der-

for kalt for bl6ster eller blester (raudabl6ster pi gam-

melnorsk). I bunnen av blestergropen samlet rijer-
net seg. Nir dette blesterjernet ble oppvarmet igen
av smeden og smidd til emner for redskaper eller
vipen, ble jernet kalt for fellujern. Jernet utvunnet
fra myrmalm inneholdt lite fosfor og svovel, men noe

Bdndet jernmalm med vel<slende lag av magnetitt
og kvarts. Magneten sitter godt pd den vertikale

fl aten. B lokk fra Bj arnev ann, Kirkenes, ut enfor
Geologisk museum, Oslo. Foto: T.V. Segalstad.

mangan, sammenlignet med bergmalm. Dette er gun-

stig for jernutvinningen og jernets egenskaper.

Det formodes at jernmeteoritter ogsi var tidlig
kjent. Arkeologiske utgravninger viser at det for tu-

sen 6r siden var plukket jernmeteoritter pi Gronland
og Baffin Island. Man kan spekulere pi om de s6-

kalte magiske sverdene i sagaene kan ha blitt laget

av slikt naturlig legert nikkeljern, fordi sagaene be-

skriver sverdene som rustfrie og mye hardere enn

sverd laget fra myrmalm. Vi leser f.eks. om Hf,kon

Hikonsons sverd "Kvernbitt", som kunne klsve en

kvernsten, og om Laksdola-sagaens sverd "Fotbitt",
som kunne klsve en mann fra isse til fots6le med ett

eneste hugg!
Allerede for 3300 6r siden hadde man lrert seg I

fremstille jern fra bergmalm. Men pi grunn av god

tilgang pi myrmatm og enkel jemfremstillingsteknikk,

ble det hos oss forst pi 1500-tallet at man brotjern-
malm fra berget. Kirken kan ogsi ha hatt noe i si for
hvorfor det gikk sipass lang tid, fordi Kirken eide

store landeiendommer. For umiddelbart etter refor-

masjonen, er det plutselig en rekke malmbergverker

som starter opp. Blant de forstejernverk var Sogns-

vannsgrubene ved Oslo og Fossumgrubene ved
Skien. Datidens smelteovner var lite effektive, slik at

man benyttet vannhjuldrevne hammere til 6 skille
det glodende jernet fra slaggen, og forme jernet til
stang-jern. Malmen fra Sognsvann ble forst fraktet
ca. 3 km til hammeren ved Skjersjoelvens os ved
Maridalsvannet, der stedet fremdeles, nesten 500 ir
senere, heter Hammeren.

Den forste masovnen for fremstilling av jern sto

ferdigpi Brerums verkved Oslo i 1622. Senere kom
det masovner pi Fossum verk ved Skien og pi Barbu

ved Arendal. NA startet en glansperiode for norske
jemverk basert pi jemmalm og trekull, samt kalk eller
kalksten som slaggdanner. Srrlig Arendals-malmene
(magnetitt fra prekambrisk reaksjons-skarn) var vik-
tige for denne perioden. Pi slutten av 1 700-tallet var

det i Norge I 7 jernverk med tilsammen 22 masovner.

Men pi 1S0O-tallet konkurrerte engelskmennene

ut de norske jernverkene, bide fordi de benyttet
stenkull (som var billigere og enklere 6 produsere

enn nordmennenes trekull) og patentet til Henry
Bessemer. Han fant nemlig pi i produsere stil eller
smibart jern ved 6 bl6se luft giennom det smeltede

rijernet, slik at forurensninger blir borte, og bare jer-

net holdes tilbake i smelten.
Pa 1900-tallet ble det startet flere jernverk i Norge

basert pi elektrisk smelting, med tilfsrsel av koks

eller olje som reduksjonsmiddel. Denne prosessen

ble uwiklet iNorge, srerlig av firmaet Elektro-Kemisk
Industri (Elkem) og Christiania Spigerverk.

Stril (med 0,5 - 1,7 % karbon) er herdet jern, hvor
herdingen skjer ved brikjoling fra ca. 800 - 900 gra-

der C. Gjennom forskjellig grad av oppvarming og

avkjoling (og legerings-stoffer) kan stilet fE forskjel-
lige fusiske egenskaper. Tenk pi forskjellen mellom

et hammerstil og pianotridl Stil lages av rijern (med

mer enn 1,7 ohkarbon) ved 6 redusere innholdet av

karbon, fosfor, svovel, mangan og silisium. Smijern
har mindre enn 0,5 %o karbon, mens stopejern inne-

holder 3 tll 4,5 %karbon.

Jern i fargestoff
Jernforbindelser kan ha mange forskjellige farger.

Imidlertid er vi interessert i 6 finne bestandige pig-

menter, som kan blandes i linolje til maling for i be-

vare treverk pi hus. Finkornet hematitt (rod oker;

FerOr) har en blodrsd ("liverod") farge, og har vist
seg glimrende til slikt bruk. Likeledes er mineralet
ferrihydritt [gul oker; Fe(OH).] ogsi egnet til form6-
let. Gul oker finnes i store mengder langs avrenning
fra j ernsulfi d-forekomster.

JJ



Ved Falun i Dalerna i Sverige har de siden 1616
produsert jernmineralpigmenter for maling. Rivaren

Mineralet fenihydritt eller gul oker /blles ut i
bekken som renner fra Jakobsbakken grube i
Sulitjelma. Blandet med linolje gir det en fin
husmaling, slik vi ser her. Foto: T.V Segalstad.

er en siktet slamjord fra kobberutvinningen. Mate-
rialet fsres til store sedimentasjonsbassenger, hvor
det fir ligge i et halvt 6r. Vannet pumpes bort, og
resten tsrkes i en ovn ved 500-700 grader C, fsr det
fsres til en brennovn med ca. 900 grader C. Tempera-
turen her er viktig for 6 f[ riktig farge. Gjennom opp-
varmingen omvandles den gule okeren til rsd oker:

2 Fe(OH), [guluker] -> FerO. [rod oker] + 3 H2O
Over 950 grader C dannes magnetitt (FerO.) med

sort farge. Slik kan man fi frem gule, rodgule, lyse-
rode, morkerode ("Falurdd"), brune og sorte farger
bare ved 6 forandre temperaturen i brennovnen. Slutt-
produktet males til et fint pulver. Innholdet av kisel-
syre og littjernvitriol (ernsulfat) bidrar til 6 bevare
fargen og konservere trevaren som blir malt. I Falun
har man produsert opptil 2000 tonn malingspigment
pr. 6r, og produksjonen foregir enni.

Jernets biologiske betydning
Jern er av avgjsrende betydning for mange levende

organismer. I blodet virt inngir jern i de hemoglo-
bin-proteinene (ern-porfurin) som er i de rsde blod-
legemene, som binder oksygen og transporterer det
rundt i kroppen. Oksygen har dArlig opploselighet i
vann. Si for 6 kompensere for dette, benytter
hvirveldyr hemoglobin: En liter blod uten hemoglo-
bin loser opp bare 5 ml oksygen, men med hemoglo-
bin kan 250 ml oksygen loses.

Kroppen lagrer ogsi jern i bl.a. milten og ben-
margen. M trenger et inntak p6 5 til 20 mg jem daglig.
Jernmangel (anemi) er den vanligste mangel-
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sykdommen iNorge dag. Noen mennesker, ca. 2700 i
Norge, fir for mye jern. Dette er en arvelig genfeil-
sykdom (hemokromatose), som behandles ved at
pasientene jevnlig ffir irelating gjennom hele livet.
Legemidler beregnet pi folk med d6rlig evne til 5

oppta jern, har beklageligvis vrert misbrukt som
dopingmiddel for 5 bedre oksygenopptaket og der-
med prestasjonsevnen for idrettsutsvere.

Bruk avjern
Jernet kan brukes til enormt mange ting som vi

omgis med til daglig. Noen bruksomrider har vi alle-
rede bersrt i denne artikkelen. Men jernbanen har
tatt sitt navn fra jern, og ville kanskje ikke blitt til
uten dette grunnstoffet. De fsrste skinner lagd av
jern ble benyttet i engelske kullgruber fra 1738, og
pA begynnelsen av 1800-tallet s6 de fsrste lokomoti-
ver dagens lys. I Norge ble den forste jernbanen
6pnet i 1854, mellom Oslo og Eidsvoll. PiNRK Dags-
nytt hortejeg nylig at politikerne vil ruste oppjern-
banen i Norge. Jeg tenkte forst at de mente jernet i
jernbanen skulle ruste ...

llar jern betydning for det globale klima?
"Give me a tankerfull of iron, and I'll give you an

ice age", uttalte den amerikanske oseanografen John
Martin pi slutten av 198O-tallet, da den menneske-
skapte drivhuseffekten for alvor begynte 5 fenge
hos politikerne. Martin hadde nemlig vist at jem er
gjodsel for futoplankton i havet. Gjennom tilforsel
av jern kan nemlig planktonet enkelt binde ekstra
CO, iatmosfaren.

Avslutning
Jern er et uedelt metall, men har gjennom sin hyp-

pighet i naturen og sin anvendelighet vist seg 6 vrre
et meget nyttig metall for menneskene. Dessverre vil
alltid de nyttige ting ofte kunne bli brukt unyttig,
som ved vold og kriger. For nordmenn har jernet
vert en nyttig handelsvare fra tidlige tider. Jernet
ble brukt i vikingskipenes nagler og i vikingenes
vipen, brynjer og skjold, og ble dermed delaktig i 6
legge grunnlaget for vikingenes handel, herjinger
og ferder.

Og fra midten av 1500-tallet til midten av 1800-
tallet hadde vi en "gullalder" forjemutvinning i Norge.
Skal vi minne om at riksforsamlingen pi Eidsvoll i
l8l4 ble gitt husrom og pi en mite gjort mulig ved
Itjelp av Carsten Ankers Eidsvoll jernverk og dets
jerngruber i Feiring-isen?

Det er fristende 6 avslutte med et sitat fra 1833 fra
Jacob All, som onsket 6 formidle betydningen av
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jernmalmene i Arendals-omrhdet: "Som Norge har
sit Kongsberg, hvor Solvet flyder i de rigeste
Stromme, saa har det sit Arendal, i hvis Jerngruber
de fleste Norges Verker have hentet deres rigeste
og bedste Jernmalmer".

Mikroskop-bilde av sammenvokste jern-mineraler Det
brun-grd mineralet er magnetitt; det lyse grd mineralet er

hematitt $ernglans); det gule mineralet er kalkopyritl
(kobberkis); de lyse kubiske krlstallene i nedre hayre

hjorne og langs venstre side er pyritt (svovelkis).

Fra Lommedalen, Berum, ner Oslo. Bildels lengde er j,5
mm. Foto og samling: T.V Segalstad.
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Fred Steinar lt{ordrum:

Wdar Brepnd i druse funnet i begynnelsen av mdrs 2004 i Tuften
larvikittbrudd. Drusa var 6-7 m dyp. Foto: Alf Olav Larsen.

Det folgende er en kort oppsummering av en del funn av mineraler i Norge som jeg er
blitt giort kient med siden fiordrets mineralsymposium pd Kongsberg. Det er sikkert

giort mange funn som ikke er kommet med her. Noen av funnstedene og noe av
funnmateriulet har jeg ikke sett. Deler av teksten stammer derfor direkte fra

opplysninger fra mineralsamlere.

klin. Ill{ye av materialet blir skadet ved sprengnin-
gen.

OPPLAND
I-qn
Juvvatn: Pi en ekskursjon i forbindelse med host-

treffet pi Fossheim Steinsenter ble det funnet mye
bra goosecreekitt ph forekomsten.

AKERSHUS
Asker
Vardisen: I forbindelse med ny gang- og sykkel-

vei langs Heggedalsveien og ny sikkerhetstunnel
inn til Lierisen jembanetunnel ble det funnet en rekke
druser, srerlig med orthoklas og royhtarts/kvarts,
men ogsi med en del andre mineraler, blant annet

flusspat, molybdenglans, allanitt-(Ce) og bastncis-
itt-(Ce),tilsammen 27 (Stensrud 2004).

OSTFOLD
Halden
Berg: I steinbruddet er det fortsatt funnet mye

smk epidotkrystaller pi kvartskrystaller. Enkelte
kobberkiskrystaller opptil I cm. Det er ogsi funnet
{tolette flussparkrystaller opptil ca. I cm og mikro-
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BUSKERUD
Hurum
Sretre: En druse med blanke, skarpkantede ortho-

*/askrystaller opptil 3-4 cm ble funnet sommeren 2003.
Fuglemyr: En ca.2 cm plateformet, svakt gul kry-

stall pi orthoklaskrystaller ble funnet sommeren
2003. Krystallen er pseudomorft omvandlet til



Mikroklinkrystall (10 cm lang, 'flyter"), baveno-

nilling,dekket av analcim og natrolitt, fra Tuften

larvikittbrudd, Tvedalen, Larvik. (ref. to pd

foregdende side).
Saml in g N ors k B ergverks mus eum.

Foto Gunnar Jenssen.

Til hoyre: Natrolittkrystaller tredelte,

opptil I cm lange,fraTuften,
Tvedalen, Larvik.

Samling Norsk B ergverksmuseum.
Foto Gunnar Jenssen.

bastndsitt og dnatas, antagelig etler allanitt. En lt-
ten zirkonkrystall var ogsi tilstede.

OvreEiker
E134: Stellerlrkrystaller opptil 1 cm delvis dekket

med mikro kvartskrystaller er funnet.

Kongsberg
Haus Sachsen: Mikrokrystaller av b16, scandium-

holdig titanit er funnet (Savage 2004).

FH
Rode, pene, blanke almandln krystaller opptil I cm

er funnet.

VESTFOLD
Sande

S ando pukkverk : F ine, msrk e blb Jl u s s p a tk'ry stallet

opptil 8 mm i diameter er funnet i nyipnet druse.

Svelvik
Juve: Et stort antall berylkrystaller ble funnet i

druse hssten 2002.De fleste var smi og single, men

Natrolittkrystallea opptil 2 cm, fra Saga Pearl
larvikittbrudd, Tvedalen, Larvik. Finner Alf Olav
Lars en. Samling Norsk Bergverksmuseum.

Foto Gunnar Jenssen.

jf,;F3".

noen var storre og noen fr matriksstuffer ble ogsi
innsamlet. Beryllen ble funnet sammen med orthoklas

ogkvarts og noen f6 sm6, vannklare topaskrystaller.
Beryllkrystallene var av to generasjoner, en med bli-
lige krystaller (akvamarin) opptil4-5 cm (eldst) og

en med gronngule krystaller til 6 cm (yngst).

| 2003 ble det funnet bertrandittkrystaller opptil
0,5 cm, orthoklaskrystaller opptil 5 cm, kalkspat-
krystaller opptil 3-4 cm,Jlusspat pd molybdenglans

og smi akvamarinkrystaller.
Berge: Druse med blanke, fine roykkvarlskrystaller

opptil 6 cm er funnet.
Asgirdstrand
Noen fine stuffer med hvite septerkvarlskrystaller

pi morkkalkspat er innsamlet.
Larvik
Hochelagaitt er funnet i Malerod larvikittbrudd.

Dette er det tredje eller fierde lokalitet i verden for
dette mineralet. Nabobruddet Vardisen var den an-
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dre funnlokalitet (A.O. Larsen pers. medd.).
En pegmatittgang med en tynn grensesone rik pi

god hiortdahllll er funnet pi Store Araya.
En pegmatittgang i Allmenningen (Treschow)

larvikittbrudd besto hovedsakelig av nefelin og blek-
b16/gronn sodalitt. Litt pyroklor.

I dette bruddet ble det ogsi funnet en druserik
pegmatitt med kortprismatiske na tro I ittkry staller
opptil 0,7 cm, p6vokst spredte bunterav mindre krys-
taller av en ny generasjon natrolitt.

En annen druserik pegmatittgang inneholdt blant
annet smi helvinkrystaller. I samme pegmatitt ble
det identifisert smi rosetter ay gonyeritt (Mn-klo-
ritt). Dette er antagelig den tredje verifiserte lokali-
letmed gonyeritt iverden (A.O. Larsen pers medd.).

Fine stuffer med natrolitkrystaller ble funnet i
Saga Pearl i august. Bra stuffer med natrolitt og

fluorapofyllill ble ogsi funnet bide for og etter. I
dette bruddet ble det ogsi sommeren 2003 funnet
nedalitt, chiavenitt, eudidymitt pd analcim, epidi-
dymitt, hastingsitt ogandre mineraler, inkludert gul-
aktige, firkantede krystaller av tetrawickmanitt. Men
disse krystallene var bare i stsrrelsesorden en brok-
del av en millimeter (funnet og identifisert av Uwe
Kolitsch, Wien).

En stor druse med til dels fine natrolittkrystaller
opptil 5 cm ble funnet i Bjomdalen larvikittbrudd like
forjul.

Chiavennitt med sterk brunrsd farve ble funnet i
mange smi druser i Tuften like for jul. I noen av
drusene dekket mineralet smi (opptil I cm), frittsti-
ende hamb ergllkrystaller.

Strelebunter med sort/msrkbrun turmalin er ogsit
funnet i Tuften larvikittbrudd. Nilene er opptil 5 cm
lange, og aggregater pi over l0 cm er funnet.

To store druser ble funnet i Tuftenbruddet i mars
2004. Den forste var ca. 6-7 m lang og inneholdt
hovedsakelig analcim- og feltspatkrystaller med
sammenkittinger med natrolitt. Den andre var ca. l3
m lang og inneholdt analcin og store feltspatkry-
staller opptil 25x20x10 cm, mange med edel kjerne,
samt storepsedomorfoser av spreustein etter nefelin-
krystaller opptil 20x8x8 cm. Begge deler var stort sett
dekket av sm6, brukne natrolittkrystaller.

TELEMARK
Porsgrunn
I Sagisen larvikittbrudd ble en ca. 2 m mektig, grov-

kornet pegmatittgang eksponert gjennom hele brud-
det like for jul. Interessant sammensetning og tekst-
ureq usedvanlig grovkornete aggregater av mange
mineraler, blant annet leukofanitt, astrofyllitt, soda-
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,Egirinkrystall, I cm hoy, fra Sagdsen
larvikittbrudd, Porsgrunn. Finner Kjell Pettersen.
Samling: Norsk B ergverksmuseum.
Foto Gunnar Jenssen.

Alf Olav Larsen foran nefelinsyenittpegmatitten i
Sagdsen larttikittbrudd, Porsgrunn. Merk store
nefelinkrystaller delvis omvandlet til natrolitt.
Foto: F. S. Nordrum.

litt, kentbrool<silt(?), wshleritt, cancrinitt,men bare
fi, smi druser. Store, delvis natrolittomvandlete
nefelinkrystaller sees innefrosset. En stuff med en
stor, terminert egirinkrystall er funnet. Forelopig er
ca. 40 mineraler funnet i pegmatitten, deriblant sjel-
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Kallrspatstuff,, 8 cm bred, fra Dalen-Kiorholt gruve,

Samling og foto Gunnar Jenssen.

denheter som behoitt, berboritt, lAvenitt og
tadzhikitt (A.O. Larsen pers. medd.).

Dalen-Kjorholt: Tolvkantede, diheksagonale, pris-

matiske kallcspatkrystaller opptil ca. 8 cm, av ek-

strem god kvalitet ble funnet vinteren 2004, men i
meget ffi stuffer. P5 basisflaten sees det at det er en

krystall inne i krystallen. Gjennom prismeflatene sees

det at den indre delen er sonert parallelt med basis-

flaten. Se foto i Stein 3l (l), side 25 (2004).

Tynne markasil/stalagtitter av bedre kvalitet enn

tidligere, er funnet i gammel druse.

Svovelkiskrystaller er innsamlet flere steder, blant
annet i kjempedrusa funnet for et par ir siden, etter

at inndriften 6pnet drusa pi et nytt sted.

En druse med kvartsstalagtitter ble ipnet, men

kvaliteten var ikke den aller beste.

En mindre druse med /rzorapofyllittkrystaller pi
ca. 0,5 cm er 6pnet. Den inneholdt ogsh smi stilbitt-
krystaller og kalkspat med pyrrhotifrinneslutninger.

Nytt materiale er innsamletfta kall<spatdruse med

elongerte, gulbrune romboedere med hvite, kort-
prismatiske krystaller hengende utenpi pi tvers
(parallellorienterte).

Brevik. Funnet I 2. 5.2004

Kallrspat tvillinglcrystall, 4 cm hay, dekket av

fluorapofyllitt og en ny generasjon kalkspat
me d pyrrho t i t t inkl u sj o ner, fr a D al e n - Ki or h o I t
kalksteins gruve, Brevik.
Samling og foto Gunnar Jenssen.
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Markasittstalagtitter, opptil 4 cm, fra Dalen-
Kj orho lt kalksteinsgruve, Brevik.
Samling og foto Gunnar Jenssen.

Tre forskjellige druser har inneholdt to forskjellige
typer kalltspattuillinger (etter (0001 )og (01 - I 2)). Det
er innsamlet noen fi, men gode stuffer.

I en druse ble det funnet klare, kortprismekrystaller
opptil 1,5 cm av kalkspat med fantomer med litt mi-
kro svovelkis ved overflaten. Deler av fantomene er
udekkete. I en annen druse kortprismatiske, heksa-
gonale krystaller opptil 3x2 cm med frostet overflate
men klare inni. I en tredje druse var det delvis klare,
gule romboederkrystaller opptil 6 cm. Bare en god
stuff ble tatt ut. I en fierde druse klare kalkspatkry-
staller med oftest brungrdL, frostet overflate som var
delvis dekket av hvite, ofte parallellorienterte krys-
taller.

En rekke kalkspatk;rystaller opptil 5- I 0 cm dekket
av smi kvartskrystaller er funnet i Kjorholt gamle
dagbrudd.

En druse med chabazitlkrystaller pi ca. 0,5 cm er
funnet i Bjorntvedt dagbrudd.

Kragero
Valberg: Fi funn er rapportert det siste iret: En 3x2

cm krystall av titanitt pseudomorf etter ilmenitt pit
matriks. Tepper av sm6, klare heulandillkrystaller
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Ilmenittkrystall, 3 cm, delvis omvandlet til titanitt,

fra Valberg, Kragero. Finner Vegard Euja.
Samling Norsk B ergverksmus eum.
Foto Gunnar Jenssen.

(ca. 2 mm). Drovittkrystall, 4x4 cm, i kalkspat.
Skitoy: Litt uregelme ssige almandingranater med

vekststriperpi overflaten pi opptil 2-3 cm er funnet.
Krystallene ligger i kvarts, plagioklas oglitt biotitt
og apatitt.

AUS}AGDER
Risor
Ravneberget: V6r-sommer 2003 ble det funnet

klinoklorkrystaller, ganske store stuffer med gul
prehnitt oglag med rodlige mikrokrystaller av albitt,
noe av dette som perimorfoser pi kall<spatkrystaller
pi opptil 2-3 cm. Grann prehnitl er ogsi funnet. Klar
prehnitt med fantomer med rodlig overflate viste seg

6 vere meget fint mikromateriale (T.T. Garmo pers.
medd.). Funn av laumontittkrystaller og skapolitt-
krystaller er ogsi rapportert.

Akland: I smi druser i homblende-biotittrik gneis
ble det funnet natrolirkrystallvifter pi opptil I cm
og chabazittkrystaller opptil 2-3 mm. Det er ogsi
funnet botryoidal, sekundrer kalkspat som belegg i
druse.

Det ble funnet en lysebrun titanittpseudomorf et-
ter en rutilkrystall, ca. 2 cmlang. Krystaller opptil 6
cmav rutil som er dekket med skjellaktig, bruntitanitt
og noe mikrokrystaller av a lbitt.Enkelte av rutilkry-
stallene er hule innvendig parallelt c-aksen.

Sprengning i mai 2003 fsrte til at bunnen av den
store diopsid-amfiboldrusa som ble funnet 17.1.2003
ble tilgjengelig. Der ble den storste av krystallene i
drusa funnet 18. mai. Aktinolittktystallen var 52 crn
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Parallellvolcste aktinolittkrystaller med asbest pd
termineringene. Stuffen er 4,5 cm hoy ogfra Ak-
land, Risor Finner Vegard Euja. Samling Norsk
Bergverlcsmuseum. Foto Gunnar Jenss en.

Rodlige, mikro albittkrystaller pd diopsidkrystall
(synlig del 4 cm hoy) fra Akland, Risor.

Samling Stig Larsen. Foto Gunnar Jenssen.

lang og hadde tverrmil pi I lx8 cm.

S.mai 2003 ble en 3 m lang druse med sterk rodlige
mik,roalbittkrystaller funnet. De dekket blant annet

d i o p s i dl,ry staller o g r u t i kry stal ler. Vanli g st var peri -

morfoser med albitt hvor de opprinnelige krystal-
lene var opplost. Enkelte, hvite apatittkrystaller opptil
5-6 cm ble ogsi funnet.

I slutten av mai 2003 ble det funnet to druser med

roykkvarts. Den ene hadde mer eller mindre etsede

krystalleq men med dyp farve og edelt innhold. Faset-

terte steiner opptil 250 karat er slepet. En annen druse

hadde ogsi ganske store krystaller opptil ca. 15 cm,

delvis med fantomer og kvartsvekst flere ganger. Det
var ganske mye finkornet hematitt tilstede, og en-

kelte bunter med flakformete krystaller opptil 0,5 cm.

I begge druser var krystallene mer eller mindre dek-

ket av mikrokrystaller av albitt.l den andre drusa ble

det funnet opptil 20 cm fragmenter av hvite apatitt-
krystaller. Denne drusa hadde ogsi 1-2 cm albittWy-
staller av en eldre generasjon og monstre pi krystall-
flater av htarts.

Det ble ogsi funnet flere mindre druser med
diopsid, amfibol og apatitt i mai og juni 2003.

I en stor lssblokk ble det funnet kortprismatiske,
sorte dravittkrystaller opptil 4 cmi lys glimmer.

Det ble ogsi funnet rutikrystaller opptil 15 cm

lange og 4 cm tykke, men de var innefrosset i feltspat-

masse, amfibol og diopsid.
Det er funnet apatitt av forskjellig farve. Hvite

krystaller, bide smi og store, blegronne, elongerte

krystaller, rodlig apatitl oftest med ujevn krystall-

begrensning og litt orangegul. Enkelte elongerte krys-
taller har hvit ytterdel og blekgronn kjerne.

Det er funnet fragmenter av store, varmbrune og

tran s lucente t i t a n i t tl<ry staller.
Det skal vere gjort et nytt funn av cordierittkry-

staller. En blokk rik pA cordieritt som ble sprengt ut
for et par 6r siden, er skiret i tykke plater og polert,
med nydelige strukturer som resultat.

E n del almandin som ble funnet for et par flr siden,

er fasettslepet. Almandinen er edel, men fargen er litt
for mork rod, slik at det bare er slepet smi og relativt
tynne, ovale steiner.

I oktober 2003 ble det funnet en ny stor druse,

som ble utvidet i november, med aktinolitlkrystaller
opptil 20x I 5 cm, smi hvite apatittk;rystaller og rod-
fi olette a I b i t t mil$ okystaller.

18. mars 2004ble det ogsi funnet en stor druse

med aktinollll som delvis opploste/omvandlete
storre krystaller og som sprayformete nilebunter
sammen med asbest, albitt mikrol<rystaller sammen

med finkornet hematitt, smh hematitfkrystaller,
titanittk;rystaller opptil 2 cm, kvartskrystaller til 7 cm

og aggregater av klinoklorkrystaller samt oktaedere

opptil 2,5 cm av ganske poras hematill som pseudo-

morfose etler magnetitt.
Gjerstad
Brokelandsheia, El8: To generasjoner kalkspat

(fantomer), lyse gule krystaller, de fleste og beste

opptil 3-4 cm, men den lengste ca. 12 cm.
Arendal
I vegskjaring ved El8 ved Haslestad er det funnet
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Rutilkrystall 5,5 cm, dekket av smd skjellaktige
titanittkrystaller fra Akland, Rissr.
Finner Vegard Euja. Samling Norsk Bergverl<s-

museum. Foto Gunnar Jenssen.

mikrokrystaller av ganske homogen heulanditt-K
(Nordrum etal.2004). Et annet sted i samme mineral-
isering er det funnet mikrokrystaller av brewsteritt-Sr.

I stuff fra nedlagt jerngruve (Nodebro) er det fun-
net manganaxinitt (Larsen et al. 2004).

Iveland
Steli: Det er sprengt i en glimmeransamling i

pegmatitten. Det ble funnet flate columbittkrystaller
opptil 8-10 cm i stsrste lengde og tykkelse opptil 3

cm, ofte med krystallforgreininger. Ved bearbeiding
falt det ut et stort antall smi monasittkrystaller, den
storste 2-2,5 cm. Almandin var ogsi tilstede, men
det var vanskelig A finne hele krystaller.

Det er funnet bra mikromateiale med xenotim rundt
alvitt (Steli og Solis).

Slobrekka: Ved grundig gjennomgang av los-
massene ble det ogsi i 2003 funnet en del gode gado-
linittkrystaller opptil 5 cm og enkelte bra aeschynitt-
krystaller. En liten monazitkrystall og en bra thor-
tveitittkrystall ble ogsi funnet (Revheim 2004a,b).

Storsynken, I(nipane: Ved grundig gjennomgang
av materialet som ble skutt ut for tre 6r siden, er det
funnet noe bra materiale, blant annet en apatitt-
krystall pi ca. l0 cm, og beskadiget stor titanitt.
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Dravittkrystall med monstre pd krystallJlatene
(diameter 3 cm) i lys glimmer fra Akland, Rissr
Finner Vegard Euja. Samling Norsk Bergverl<s-

museum. Foto Gunnar Jenssen.

Solisgruva: Det er funnet en god gahnittkrystall
pA l-1,5 cm.

Landsverk I: Ved sprengning i begynnelsen av mai
2004 kom det fram druser med store kvartskrystaller.
Flere meget gode matriksstuffer ble innsamlet.

VEST-AGDER
Flekkefiord
Heskestad: Hvite, tavleformete baryttkrystaller

opptil 3-4 cm og vannklare krystaller opptil I cm er
funnet.

ROGALAND
Haugalandet: Se Stsrseth (2003)

HORDALAND
Ullensvang
Viveli: En mindre tilleggsdruse ble funnet i 2003

med kanskje de stsrste og beste anataskrystallene
som er funnet i den store drusa. Blanke, tykke, hele
krystaller opptil 3-3,5 cm, enkelte pi matriks. Noen
krystaller ble sett pi messa i Miinchen.

SOR-TRONDELAG
Oppdal
Gj evi lvassdalen, Trollheim en: Xenot im opptil 0,5

cm, monazitt opptil 2-3 mm, rutil opptll3-4 cm, stelle-
ritt opptil 2-3 cm samt schdrl og apatitt er funnet.

Meldal
Lokken Verk: Nytt funn med axinitt l. mai 2003.

Aggregater og enkelte krystaller opptil 8 cm av ikke
helt god kvalitet. Ugjennomskinnelige. I noen stuffer

I
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sammen med periklin og asbest.

Orkdal
E39: Det er funnet klare, rode

almandingranater opptil 0,5 cm i
glimmerskifer og spaltestykker av

gul kalkspat samt noen, delvis
hule, kv a rtsl<ry staller med kl oritt -
belegg pi opptil 8 cm..

NORDTRONDELAG
Verdal
Det er funnet et sted med berg-

krystall/roykkvarts av samme
type som i Ssrli, Lieme, men fore-
komsten er mye mindre.

NORDLAND
Hattlielldal
Rosetter med bladformete hema-

rl#krystaller opptll2-3 cm pi mat-

riks ble funnet i august 2003. Pe

de mest estetiske stuffene salnmen

medkvartskrystaller, men de oPP-

trer ogsi sammen med sml felt-^ En omvendt septerametyst sammen med roykkvarts- og ametyst-
spatkrystaller og alenestiende pi krystaller Tesiinerkvartskrystallen som er stilk for septeret, innehol-
bergart' der rutilkrystaller. Stufibredde 7 cm. Kobbelv, Nordland.

Det er funnet bergkrystalle_r Samling liorsk Bergverl<smuseum. Foto Gunnar Jenssen.
opptil5-6 cm med brookittkrystal- "
ler opptil 1,5 cm og kobberkiskrystaller opptil I cm. krystaller opptil I,5 cm,rutilniler opptil 1,5 cm,pyritt-

Anataskrystaller opptil 3-4 mm er funnet pi under- krystaller opptil I cm og smi krystaller av adular og

sida av kvartsen mot sidebergarten. chalcopyritt samt klare, orange mikrokrystaller av

MagnetittL,rystaller opptil I cm og massive slipe- barytt. Aggregater opptil I cm av hematitt ble ogsi

stykker av ganske klar gulgronn antigoritt er ogsi observert. Bergarten inneholder noen steder litt glim-

funnet. mer som er fra lys gulbrun til klar, fargelos'

Leirfiord Ssrfold

Funn av brune grossalarkrystaller opptil ca. 2 cm Hammerfall: Bunter med rzfilniler i mikrostorrelse

er rapportert. funnet i gammel druse.

Rodoy Kobbelv: I forbindelse med steinmessa i Fauske i

Biotittkrystaller opptil 6-7 cm i lys, grovkometfelt- juni 2003, kom det fram stuffer som var funnet for

spat er innsamlet. Det er ogsi funnet pene stuffer noen ir siden i ei stor druse i vegskjrering. Det lekre-

med klumper av kromitt i vitret serpentinitt. ste materialet var ametyst og roykkvarts pi kvarts

Saltdal og noe sammen med kalkspat. Omvendt septer med

Noen fB nye stuffer med store, gjennomsiktige, ametyst.Ogshkvartskrystallermednoersdbrunrust-

brune klinozorslffkrystaller i karbonatmatriks er inn- farve sammen med romboedere av muligens anke-

samlet. ritt yar ganske fin som stuff. Forovrigvar det kalk'

Mdere er det i vegskjering funnet rarrllkrystaller spafkrystaller, muskovittkrystaller, kvartskrystaller,

opptil 1x0,5 cm, almandinkrystalleropptil I cmog rustne karbonatkrystaller (romboedere) sansynlig-

dolomittkrystaller opptil I cm. vis etter ankeritt eller sideritt og rutil ofte krystalli-

Fauske sert som sagenitt-

Lovgavlen dolomiubrudd: I august 2003 ble det Bodo

funnet noen smi druser med skinnende, klare, farge- Kjerringoy: Granater (almandin) ph opptil 7-8 cm i

lose krystaller av albitt oppt1l2,4 cm,hvite dolomitt- diameter ble funnet pi Kjerringoy sommeren 2003.
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TROMS
Mrfllselv
Dividalen: Slavikitt i ganske store mengder er

utfelt pi et lag av alunskifer.
Salangen
Funn av tessiner kvartskrystaller opptil l6 cm. Ca.

50 krystaller ble funnet hbstet2002.

FINNMARK
Mageroy
Honningsvig: Roykkvartskrystaller opptil 5 cm,

klar e an a I c i mkrystal ler oppti I I cm, fe I t s p atkry stall
pi 5 cm samt laumontitt, stilbitt, natrolitt og mikro-
krystaller ay rutil er innsamlet.

Takk
En stor takk til alle som har delt sin kjennskap om

mineralfunn med meg.
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STEINTREFF ! IVELAND
21-22 August 2OO4

For pimelding eller informasjon, kontakt lveland kommune 37 96 12 OO,
eller se www. nags.net eller www.iveland.kommune.no
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Beryll og monazitt, Brattekleiv Evje. Funn og samling Arild Omestad
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lrlrr FRA MUSEER oG rAMr,IlvGER
Steintreff i lveland

Evje og Iveland har i over hundre 6r vrert kjent
som et av de omridene i Norge som er rikest pi for-
skjellige mineraler. Srerlig tlapet av 60-o9 70 6rene

var det stor interesse om de forskjellige mineral-
funnene. I slutten av 70 6rene arrangerte Sorlandets
Geologiforening fire mineralmesser der overskuddet
ble gitt som et bidrag til i bygge opp mineral-
samlingen til Iveland kommune. I lopet av 80 - og 90-
irene har det vrert en liten downperiode i omridet,
ettersom de fleste steinbruddene er blitt lagt ned, og
relativt lite nytt materiale har kommet fram.

I lopet av de siste irene har aktiviteten i omr6det
igjen tatt seg opp. Det er blitt gjort mange fine funn,
og et par av dem har gitt gjenklang bide nasjonalt
og internasjonalt. Dette gjelder blant annet beryll,
monazitt og ferrocolumbitt fra Brattekleiv, pyritt,apa-
titt og titanitt fra Knipane, gadolinitt og aeschynitt
fra Slobrekka, og ikke minst en rekke gode funn i
Landsverkgruvene i Evje ( Mineralstien). Ni sist er
det blitt 6pnet flere kvartsdruser i Landsverk 1, og
nye funn er ventet i lapet av sommeren.

Som en konsekvens av dette oppsvinget vil det i
lapet av sommeren bli arrangert et steintreff i Ive-
land, der mye materiale fra disse funnene vil vrere

tilgjengelig. Steintreffet vil bli arrangert i Ivelands-
hallen i Iveland sentrum 21-22 augtst av en komitd
bestiende av representanter fra Ssrlandets Geologi-
forening, Iveland kommune, Evje kommune og Be-

ryl1en Mineralsenter.
Noe av det som har vrert mest hyggelig i planleg-

gingen av steintreffet er den entusiasmen arrange-

mentet har blitt mstt med lokalt. Spesielt Iveland kom-

mune har lagt godvil-
jen til med mye prak-
tisk hjelp og kjarkom-
men okonomisk
stotte, men ogsi Evje
Utvikling bidrar oko-
nomisk. Sorlandets
Geologiforening og
Iveland idrettslag vil
bidra med uvurderlig
praktisk hjelp og kon-
servator O1e Fridtjof
Frigstad ved Vest Ag-
der Naturmuseum vil
holde foredrag.

Gunnar
I tillegg vil flere av

grunneierne i omridet
ha ipne gruver under steintreffet, og Gunnar Hiver-
stad har endog lovt i sprenge fram nytt materiale for
denne anledningen. I tillegg kan man kjope gruve-
kort bide til Knipane, Birkeland, Slobrekka og Evje
mineralsti pi messeomridet. Hvert gruveomride re-
presenterer spennende og forskjellig mineralogi, og
nir de besokende finner mineraler de ikke kjenner, ja
s6 blir det hjelp n ffi pi messeomridet.

Vi hiper og tror at sfl mange som mulig vil benytte

anledningen til 6 komme til Sorlandet i slutten av

august, bide som nysgjerrig besskende, som mine-
ralleter eller for 6 selge, kjope eller bytte mineraler. Pi
vegne av arangementskomiteen onsker jeg i alle fall
alle sammenvelmslt.
Olav Revheim

Hdverstad

Steintreff i Lom

Det blir anangert steintreff ved Fossheim Steins-

enter i helga 9. -12. september20}4. Ein littnyvri i ir
med eit par <faglege> foredrag: Hans Jorgen Berg
skal prate om granatar, og eit anna blir om dei ulike
typene kvarts.

Her ffir dei steininteresserte hsve til 5 dyrke hob-
byen sin over ei helg saman med andre med same

interesse. Herkan du lrere meir om stein, vere saman

med familien, ffi god mat og mote steinfolk.
ghw

Diamantsli peutstyr (plansliper)

onskes kjopt, eventueltmed sag,
bormaskin mm.

Vennligst ring Kristin Sars Ellefsen
950 68 274 eller 56 57 60 88
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Se de storste klenodier som
noen gang er brakt ut av norske fjell.

Norsk Bergverksmuseum
Solv*verkets samlinger
Den kongelige mynts museum
Kongsberg vApenfabrikks museum
Kongsberg skimuseum

18.05. - 31.08.04 Alle dager kl

0'1.07. - 15.08.04 Alle dager kl

01.09. - 17.05.04 Alle dager kl
Ellers pA bestilling

10 - 16
10-17
12-16

Hyttegata 3, N 3616 Kongsberg
rfi.: (+47132 72 32 00
e-post: bergverksmuseet@bvm.museum.no
www.bvm.museum.no

H
*,

Evje og Hornnes museum
pi Fennefoss, Evje.

Hovedattraksjonen er lokale og regionale
mineral- og bergartsamlinger, arkiv og

materiale fra lokal gruvedrift.

lVluseet er 6pent hver dag i

sommersesongen
15" juni - 15. august fra kl 11.00 til 16.00.
lnformasjon: tlf. 37 93 14 00 eller 37 93 23 00

Faglig omvisning hele 6ret etter avtale,
flf. 37 93 07 94

ffiORKLA
lndustrimuseum

ORKLA lndustrimuseum
byr pa spennende
opplevelset pa

*
Gammelgruva.

Pa lnformasionssenteret
er det utstillinger om ,ernbane, gruvedrift og
geologi.

Museet har
helarsapnet, med

utvldete epningstider
om sommeren.

www.oi.no
Tlt 72 49 91 00 - post@oi.no

Pb 23,7331 Lokken Verk

$"K%
Spennende natur-

museum som viser
Sorlandets naturhistorie

fra istid til nitid i et
og botaniske hage sarpreget mitjo.

Fargerik mineralsamling.
Apningstider:
Tirsda -fredag 10 - 15. Sandag 12 - 17.
Mandag og lordag stengt.
Sommerdpent 20.6 - 20.6.
Tirsdag - fredag 10 - 18
Lordag, sondag, mandag 12 - 18
Besoksadresse:
Gimleveien 23, Gimle g6rd, Kristiansand.
Adresse: Postboks 1BB7 Gimlemoen,
4686 Kristiansand.
Telefon: 38 09 23 BB, Telefaks: 38 09 23 78
Webside: www.museumsnett.no/naturmuseum
e-post:
e k s pe d i sjo n e n. n atu r m u se u m@kri sti a n san d. ko m m u n e. n o

UNIVERSITETET
I OSLO

Naturhistoriske museer og botanisk hage

Geologisk museum, Zoologisk museum
og Veksthusene

Museene og veksthusene hele Aret:
Tirsdag - sondag 11 - 16 - Mandager stengt

Botanisk hage:
Lordager, sondagerog helligdagerApnerhagen kl.'10,
hverdager k|.07

Besoksadresse: Sars gate 1, N 0562 Oslo
Telefon 22 85 16 30, Fax.: 22 85 17 09

e-post nhm-museum@nhm.uio.no
www.nhm.uio.no

flffi,*
Steintreffet blir 9. -12. september 2004

FOSSHEIM STEINSENTER
2686 LOI\4

Minerulutstilling - butikk
I hogsesongen ope

frd 0900 til 2000

Ttf. 61211460,
E-mail : fossst@online. no
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Du tror det ikke

far dufdr se det.

Postboks 4073 Kongsg6rd, 4689 Kristiansand
Tlf. 38003070, Faks:38003071

Bessksadresse er
Setesdal Mineral Park

4737 Hornnes

Apningstider 2004
12. juni til 5. september alle dager: 10.00-17.00

Voksne kr 75,-
Barn (under 14 6r kr 40,-
Barn under 6 6r Gratis

e-post: mineralparken.no
www.mineralparke. no

ffi
Sul itjel m a G ruve m u seu m

M ineralsamling,sjeldne malmer, gruve-
historisk samling, fotosamling.
Adr. Fagerli, 8230 Sulitjelma

Tlf.: (+47; 75 64 02 40

Sulitjelma Besoksgruve
2 til4 timers omvisninger i

bergmannens rike.
Adr. Sandneshaugen 21

8230 Sulitjelma
Tlf.: 75 64 06 95
www.salten.com

Universiletet i
Bergen

De naturhistoriske samlinger
Mus6plass. 3. Vestibyle: Tlf.: 55 58 29 20
Utenom Spningstid: Tlf.: 55 58 29 49.

Dato Hverdager Sondager
15.5 - 31.8 10,00 - 15,0011,00 - 16,00
1.9.- 14.5 'l 1,00 - 14,00 11,00 - 15,00

Stengt mandager

bergen. museum@bm. uib. no

www.bm.uib.no

=-ffi
Apningstider museet:
01. 06-31. 08 alle dager: 09.00-20.00
01. 09-31. 05 Mandag-fredag: 08.30-15.30
Lordager: 1 'l .00-17.00
Sondager: 1 1.00-1 7.00

Apningstider i Caf6 Rotunden:
Hverdager: 11.00-14.30
Lordag: Stengt
Sondag: 12.00-16.30

Postadresse: Tromso Museum,
Universitetsmuseet i Tromso, 9037 Tromso
Bessksadresse: Lars Thoringsvei 10

Telefon: 776 45 000, Telefaks: 776 45 520
www.uit.no

Olavsgruva - Raros
Museum, utstillinger
butikk,kafe. ffiPoststed 7374 RUROS
Telefon 72 40 61 70, Telefax 72 41 44 51

Omvisning etter avtale, Omvisning i Apningstiden
Faste utstillinger, Museumsbutikk

Apningstider
'16.08.02 - 10.09.04 man-lar12:30 15:00
't 6.08.02 - 10.09.04 son 1 1 :30 12:00
I Olavsgruva gAr omvisningsturen gjennom gruvegan-
ger 50 m under jordoverflata og 500 m innover i fjellet.
Besokende kan oppleve den spesielle atmosfaren i

gruva og se spor etter bAde gamle og nye brytningsm6-
ter. Gjenskinn av fakler og fyrsetting og lyden av folk
som arbeider er gjenskapt med lys-og lydeffekter.
Gruppebestillinger mottas hele 6ret.
www.rorosinfo.com

Den 12. NORD-NORSK
STEIN-og

MINERALMESSE

SULITJELII/A 3-4 juli

Messen blir arrangert i forbindelse
med Mons Petter festivalen.

Nrermere opplysninger:

Svein Fjellvang tlf. 955 942 45
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24.-26. geptember
Apningstider:

Fredog: 12.00 - 20.00
Lordog: 10.00 - 18.00
Sondog: 10.00 - 17.OO

Salgsmesse for stein, mineraler, fossiler,
krystaller, smykker, samt forhandlere og utovere

innen alternativ Iivsstil.

Utstillere fra mange nasjoner fordelt pi 4000 m2

Voksne kr. 50,-
Barn og Honnar kr.25,-

Arrangor: Moss og Omegn Geologiforening
Postboks 284, 1502 Moss
Tlf . +47 69 26 99 44 - Fax. +47 69 26 25 20
E-post: mogf@c2i.net
Web: www.mogf.net

I
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RYLLEN
MINERALSENTER ANS.

KILE,4720 HAGELAND TELEFoN: (+47) 38154885

Salgsutstilling og stort utvalg i norske
og

utenlandske mineraler"

Smykkestein, smykker og gaveartikler

Apent hver dag i sesongen og ellers etter avtale.
Ta gjerne kontakt med oss pA telefon.

Arild Omestad lll: 992451OO / 34156041
Frank Strammen 91715542 I 3A1OO791

Vi sender din bestilling.

Skagerak Energi

- en stottespiller for kultur og idrett
i Crenlond og Vestfold!

skagerakh${+.abery..

rubax&.lh

Y uil^

FLOTTE HANDLAGDE SOLVSIVYKKER IVED NORSKE STEINER

TOPP-SLIPIE 1GBOSJONGER I NORSK STEIN

STEINKJEDER BAROKK I NORSK STEIN

GAVER I NORSK STEIN

6fu@ N/INERALER @fu* 
0D D ESIEl,l l,l E]{ SIEI 1{ S Ll P ERI "

AIt er laget i eget sliperi og solvsmedverksted
Storst utvalg ved besok i v&r butikk i Evje [&pent hele &ret)

Ellerhos vire samarbeidspartnere: Bergen Steinsenter. Jostedalsbreen Nasjonalparksentet
Blifargeverket, Gullsmed Domaas og Dahlsveen i Trondheim og flere andre.

Sommercomping fro co, 1 , juni til 30, September

Opplysrringer: JadJ. \rerilagetr - 1735 Erje
(+17) 37930161
Dpost: Oddesterrunen@tiscali.uo
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Midt Kraft
53u,sfterut-d.

x

Du finner mer informasjon om priser og hvordan du enkelt kan skifte

strsmleverandor pi www.midtkraft.no eller du kan ringe oss pi 3278 3278.

Velkommen til oss!

* UTROLIG UTVALG AV SLIPT OG USLPT SMYKKESTEIN
* VERKTOY OG MASKINER FOR BEARBEIDING AV STEIN
* DIAMANTSLIPEUTSTYR FOR STEIN
* EKTE OG UEKTE INNFATNINGER
* KNIVMAKERUTSTYR OG VERKTOY
* L,'[R I MANGE KVALITETER

OG METALLER

* SOLV OG SOLVSMEDUTSTYR
* RIMELIG OG GODT NYSOLV
* UTSTYR FOR A LAGE SMYKKER I SOLV OG STEIN

Storgt 2ll, 3912 Porsgrunn
Telefon 35 55 04 72 eller 35 55 86 54 Telefax 35 55 98 43
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6. NAGS Steintreff
Eidsfoss 16. r 18. juli 2004

Pro
Fredag kl. l5 -20: Steinmesse med salg og
utstillinger. Kl. 20: Grillfest
Lardagkl. 10 - 18: Steinmesse med salg,
bytte, barneaktiviteter og utstillinger
KI.20: Messefest
Sondag kl. 11 - l5: Turer og steinmesse

Opplysninger og pflmelding: Sm,ng Lfficn Foto: STEIN /G. H.

Thor Ssrlie E\ oq ft 64 tz {4 kts@halden.net

Knut Edvard Larsen E\ :l 45 18 18 {4 familien-larsen@c2i.net

Se ogsfl vflr hjemmeside pfl Internett: www.nags.net
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