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STEIN Nr.3 2004 31. Argang
Innhold

3 Fnno Sreruen lYononum: MTNTRaLSNB r

S Lurr.lnrnrA KoBBERGRUIT & Fausrc
(oceN TNNUoTDSFoRTECNELsT lA srrn 4)

36 NTTTFRAMUSEERoGSAMLTNGER

40 Heys-JsncnN Banc/(Jrtt Knasnu:
Du rn uHELBREDELIG srnlNc.nr, xAn.........

42 Isr..q,f.rn II - Ruxn S. SpmnrtdErux Srunxnrr:
Sunrsry -Vur,x,lxgyA soM DUKKET opp r FRA HAVET

Fns tnsrRNn' Tor,r,, TULL oG pRoBLEunR, JoruNNns AprnnARrNG

NAGS - NYrr: Bna urrrn, Onn Annr 2003

ReozxgoNnrr:

Denne utgaven av STEIN har blitt til i et konstruktivt og godt samarbeide med
Norsk Bergverl<smuseum. Resultatet har blitt god dokumentasjon, ikke bare pd
mineralene. Sulitjelmasamfunnets betydning for norsk bergverksindustri og -
kultur, har ogsd fdtt sin plass.
Her er godbiter i stoffet for vanlige geologiinteresserte og steinsamlere. De som
vandrer, loper, romsterer eller bare undres rundt i norsk natur og kulturlandskap.
Selvsagt er det mer vi gierne ville ha hatt med, Saltenomrddet gir rike naturopp-
levelser. - Og det er stort!
Det fdr bli en annen gang, - og kommer noen med innspill. Det vere seg Sulis eller
andre steder, tar vi gjerne utfordringene og spiller med.
Prov http://home.no.net/sulis/kalender.htm Her kan du oppdatere deg pd alt som
skier i Sulitjelma. Ahuelle og gode websider forteller om hvordan det stdr til i dag.
Smd og store begivenheter viser at Sulis fremdeles er liv laga.
GHW

Forside: Kobbersmeltehytta pd Fagerli i Sulitjelma omkring 1900. Foto Sulitjelma gruvemuseum.
Innfelt: Blisterkobber fra smeltehytta pd Sandnes. Samling Norsk Bergverksmuseum.
Foto Gunnar Jenssen.

Neste side: Utsnitt av malmblokk med rundete svovelkiskrystaller opptil 5 cm i grunnmasse av grov-
kornet kobberkis og sinkblende fra Sulitjelma. Samling Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.
Foto Gunnar Jenssen.
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Luemerke med Sulitjelma kabber-
gruvers emblem, 6,3 cm hoyt, ble
brukt av gruvefunl<sj onerer
omlcring 1910. Bokstaven S er
sydd med metalltrdd pdJloyel.
Emaljerte svenske og norske

flaggfarger pd toppen.

Samling Norsk Bergverlamuseum,
Kongsberg. Foto P.H. Selebakke.

Innhold
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Overingenior Fredrik Carlson 23

Naturhistoriska ril<smuseet Q{HR), 2 4
Prehnittfunnet pd Siso-anlegget 26

Titaniltfunnet i vegtunnelen 28
Sulitjelma gruvemuseum og Sulitjelma besol<sgruve 32

Sulitielma kobbergruver (1891-1991) var det stsrste bergverk i Norge pd 1900-tallet,
m,frlt i urbeidsinnsats. Serlig under gruvedriften, men ogsd senere, er det innsamlet
fine mineralstuffer i omrddet De beste stuffene med scolecitt og heulandia som er
funnet i Norge, stammer fra Sulitjelma, og det er ogsd funnet meget gode stuffer av

sfilbitt og Jluorapofyllitt og bra stuffer av en rekke andre mineraler og ertser.

Bergverl<shistorie 4
Geologi 8

Sulfidforekomster I
Ertsmineraler 9

Malcroskopiske mineraler 9
Arenes mineralparageneser 2l
Avsluttende bemerlcninger 2l

Tabeller 20, 21

Litteratur 22

Bergverkshistorie
Sulitjelma ligger 80 km sst-ssrsst for Bodo og 35

km sst for Fauske i Nordland, og bare omlag 10 km
vest for grensa til Sverige.

Den forste forekomsten som ble oppdaget i Sulit-
jelma, ble funnet av en same, Mons Petter, omkring
1858. Sagnet sier at han brakte med seg steinprover
som ipenbart inneholdt metaller til en lokal kjop-
mann, Bernhard Koch pri Venset (ved kysten) (El-
lingsen et al. 1996). De folgende ir fant bureisere
rundt Langvann en rekke ertsprover, og noen min-

4

dre undersskelser fant sted, men de meget vanske-
lige transportforholdene virket avskrekkende.

Den svenske konsul Nils Persson fra Helsingborg
tok ut mutinger i 1886. Etter undersskelser ledet av
gruveingenioren Alfred Hasselbom og forsoksdrift
fra 1887 etablerte han gruveselskapet Sulitelma
Aktiebolag i 1891. Sulitjelma gruver ble det storste
bergverksforetaket i Norge i det 20de irhundre, med
anslitt utfsrte irsverk pi 75 000. Det stsrste antall
ansatte, 17 37,ble nidd i 1 9 I 3. Selskapet ble reorga-



Kobbersmeltehytta.fro 1899 og vaskeri pd Fagerli i Sulitjelma omkring 1910.

Fra gammelt pros pektkort, Norsk B ergverl<smus eum.

nisert i 1933 under navnetA"/S Sulitjelma Gruber, og mange ir produserte bergverket ogsi bide sink- og

fral93'7 var majoriteten av aksjeholderne norske. Fra svovelkiskonsentrater. Smeltingen av kobbersulfid-

1965 hadde Elkem A/S aksjemajoriteten. Etter hjem- konsentrat medforte stor luftforurensning i Sulitjelma

fall av konsesjonen i 1983 (50 5r fra 1 933) ble berg- i mange ir. Maling flakket av husene etter relativt

verket drevet videre med statlig eierskap under nav- kort tid, og mye av vegetasjonen dode. Surt, foru-

net Sulitjelma Bergverk AS inntil nedleggelsen 30.

juni 1991.

Sulitjelma var inntil relativt nylig et meget isolert

samfunn, lokalisert til en avsidesliggende dal omlag
35 km fra nrermeste veg ved kysten. All transport
foregikk fra kysten delvis med en smalsporet jern-

bane bygget av gruveselskapet og delvis med med

biter over innsjoene (Bjerke 1983, 1992). Om vinte-
ren ble forsyninger transportert med hestekjerrer pi
de islagte innsjoene. Jernbanen ble fullfort i 1956. I
7972, etter over 80 6r med bergverksdrift, ble en vei

endelig ferdig og jernbanen nedlagt.

I dalsidene rundt Sulitjelma ble det funnet omkring

duvefem massive, stratabundete kobberforekomster,

og atten av disse ble satt i drift (se kartskisse). Jacobs-

bakken gruve (1896-1968), den stsrste forekomsten,

produserte 4,5 millioner tonn sulfidmalm; Giken I
gruve (1892-1973), den nest storste, produserte 3,2
millionertonn. Til sammen 26 millionertonn sulfid-
malm ble drevet ut i omridet (Ellingsen et al. 1996).

Malmen ble oppredet og smeltet til blisterkobber i
Sulitjelma. Kobberbarrene inneholdt omkring 99%

kobber, ca. 600 gram solv og 6-8 gram gull pr tonn. I

Konsul Nils Persson
(1836-19i,6), grunn-
legger av Sulitjelma
kobbergruver.
Foto Sulitjelma gruve-
museum.

Sulitjelmamedaljen fra 1916, i anledning gruve-
selskapets 2|-drsjubileum. Samling Norsk
Bergverl<smuseum. Foto Gunnar Jens s en.
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Gruvearbeidere i Sulitjelma 1895. Foto N. Helgesen/Sulitjelma gruvemuseum.
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Kvinnelige sjeidere i arbeid en gang mellom l9l0 og 1930.

Foto Sulitjelma gruvemuseum.

renset gruvevann fsrte til fiskedod i innsjoene og elven.

Tiltross for den isolerte beliggenheten ble gruvene, opp-
redningen og smeltingen drevet etter de mest moderne metoder.

Noen forbedringer av prosessene ble ogsi utviklet i Sulitjelma,
for eksempel Knudsenkonverteren i smeltehytta (utviklet cal902-
1905) som trengte mindre tilfsrsel av energi, siden den brukte
svovel fra malmen som brennstoff. Verdens storste Elmore opp-

redningsverk ble bygget i 1909. Sulitjelma var blant de fsrste til
i bruke flotasjon i oppredningen og kobbersmelting med elek-
trisk kraft. Et nytt flotasjonsverk for selektiv flotasjon av sulfid-
malm ble tatt i bruk i januar 1929.Denfsrste av tre smeltehytter
ble bygget i 1894, den andre i 1899 og den siste, fra l929,ble
innstilti 1987.

Bare omkring 750 mennesker er ni bofaste i Sulitjelma. Mange

av de gamle husene benyttes som fritidsboliger. Sulitjelma gruve-

museum ble etablert i 1977,ogen del av Giken gruve er fra 1993

6pen for besokende med et gruvetog gjennom Grunnstollen (Su-

litjelma besoksgruve). Siden smeltehytta ble nedlagt i 1987 er

vegetasjonen raskt kommet tilbake i dalen.

Fagforeningsfane i
Sulitjelma gruve-
museum.

Foto Nordrum.

"Slavemerke". I
1907 provde gruve-
selskapet dfd arbei-
derne til d bere dette merket, men de

protesterte d kalte det et "slave-

merke". KonJlikten forte til opprettel-
sen av fagforeninger Merket er av bly,

hoyde 6,5 cm og vekt 98 gram. Sam-

ling Norsk Bergverksmuseum, Kongs-
berg. Foto P.O. Ostensen.

Anlegget pd Sandnes med smeltehyttafra 1929. Postkort.

Polletter fra Sulitjelma, som gruveselskapet brukte pd 1890-tallet.

Samling Norsk Bergverksmuseum. Foto Gunnar Jenssen.
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Geologi
Sulfi dforekomstene opptrer langs grensen mellom

submarine basalter og overliggende sedimenter fra
ovre ordovicium. Forekomstene er antatt 6 vrere dan-
net ved vulkansk-eksalative sedimentare prosesser
pi havbunn i et forkastningskontrollert basseng un-
der en osean sammenpresning. Basalter, basiske
gangsvefiner og dannelsen av sulfidforekomstene
har sammenheng med et underliggende gabbro-
massiv. Sulitjelmagabbroen har blitt datert til omlag
437 millioner 6r (Pedersen et al. 1991 ). Bergartene og

8
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ertsforekomstene har gjennomgitt intens regional
metamorfose og deformasjon (Cook et al. 1993).
Metamorfosen har meget sterk pivirket svovelkisen
og andre sulfidmineralers morfologi og kornstorrelse.
Det geologiske miljoet har en sliende likhet med
omgivelsene til Besshi type av sulfidforekomster
(Grenne et al. 1999.)

Sullidforekomstene
Sulitjelma ertsdishikJ er omlag 100 km2 i flatemil.

De 25 ertsforekomstene som ni er kjent, represente-
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Geologiskkart over Sulitjelmaomrddet (etter S. Kollung 1986), kartblad 2129 II Sulitjelma, 1:50 000,
Norges geologiske undersskelse (NGU). Fargeforklaring: Gronlig er forskjellige (glimmer) skifre,
bldlig er kalkholdige bergarteti lysebrun er amfibolitter/metavulkanitteri brun er hornblendegabbro,
rod er granitt og rosa er metadacitt/metarhyolilt.
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Nokkelkart over Sulitjelma med de viktigste malm-

forekomstene (etter Ellingsen et al. 1996).

rer en total sulfidmasse pi omkring 35 millioner tonn.

Ertskroppene er tabulrere og elongerte. Den stsrste

er I 200 m lang og 300 m bred. De er sjelden over 5 m
tykke, giennomsnittet er omlag 2 m. En kjemisk og

mineralogisk distinkt hydrotermal omvandlingssone

omgir hver ertskropp og inneholder kloritt og albitt
og noen ganger biotitt ogleller aktinolitt.

Massiv svovelkisrik malm (med noe kobberkis,
magnetkis, sinkblende og blyglans) (60-90% sulfider)
utgior minst 80o/o av den totale sulfidmasse (Cook

1996), Det er ogsi en betydelig mengde semi-mas-

siv, bdndet malm og impregnasjonsmalm og mindre
mengder kobberrik, remobilisert svovelkis-magnet-

ertsmineraler (Cook 1996). Disse er nesten bare
funnet i rik, remobilisert erts og i 6rer. De er van-
ligvis bare synlige i mikroskop ved hoy forstor-
relse. Mange av disse mineralene inneholder for-

I&II skjellige karakteristiske sporelementer, si som
antimon, vismut, bly, solv, gull og/eller tellw (Ta-

bell 2). Bly-antimon og bly-arsen sulfosalter kan
lokalt vrere rikelig tilstede i remobiliserte ertser
(Ramdohr, 1938; Cooh 1996). Tilknytningen mel-
lom antimon og gulVsolv ertydelig (Cook 1992).

Gull, som elektrum, kan opptre i kom opptil 500

mikron pitvers og finnes ofte sammen med sslv-
holdig tetrahedritt.

Makroskopiske mineraler
Fine ertsstuffer
Sulitjelma er beromt for de rike ertsstuffene

av kobberkis (+ magnetkis, + sinkblende) med

et stort antall spredte, rundete svovelkis-
krystaller. Blokker av denne ertstypen finnes pi
mange museer rundt i verden. Svovelkiskrystallene
er oftest 1-2 cm, men kan vrere opptil mange centime-

ter i diameter. De fleste grovkornete stuffene kom-
mer fra Charlotta-Giken-omridet.

Svovelkis (pyritt)
Svovelkiskrystaller opptrer vanlig i erts og i klo-

rittskifer. Krystaller som er rundet gjennom perioder
med metamorfose og deformasjon, lssner ofte fra
kobberkiserts og kan oppni en diameter pi vel l0
cm. Svovelkis i druser og i klorittskifer er vanligvis
skarpkantet, og kuber opptil ca 10 cm er funnet. Kube
er langt den vanligste formen, men ogsi

O SnriogstorcA'nler

- 
Hovedvei

- 
Sidevei

Bursi Charlorta I & II

Giken I &

I
Mons Petter

I
Funrhaugrt

\
Ny-Sulitjelma

5 Jakobebakken

t\
o^/'

kis -kobberkismalm og massiv kobberkismalm.

I giennomsnitt inneholdt denutbrudte malm om-
lag 2002 svovel, 1,8% kobbet 0,4% sinlg 0,5 gram

per tonn gull og 30 gram per tonn solv.

Arer opptrer ogsi i ertskroppene. Cook ( I 996)

inndelte disse i to typer: Kobberkis-magnetkis
ertsirer med gangmineralene kvarts, aktinolitt,
titanitt og kyanitt og sulfatforende irer med

anhydritt, kvarts, kalkspat og mindre mengder

coelestin og baritt. I den siste typen opptrer det

vanligvis zeolitter, og det er tallrike druser.

Ertsmineraler
Sulfidmalm bestir hovedsakelig av svovelkis,

magnetkis, kobberkis og sinkblende. Blyglans,
arsenkis, cubanitt, molybdenglans og
tetrahedritt er tilstede i smi mengder.

Undersskelsermedertsmikroskop(medrefl"y- Kobberkisrik malm med rundete svovelkiskrystaller og

tert lys) og elektronmikrosonde har fsrttil funn fragment av sideberg. Stuff 13x8 cm. Samling Norsk

og identifisering av et stort antall aksessoriske Bergverksmuseum, Kongsberg. Foto O.T. Ljostad.
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Dannelsen av sulfidforekomstene
Stratabundne, massive sulfidforekomster i den

kaledonske fellkjeden var Norges viktigste malm-
forekomster i over 300 6r. De er funnet som lag i

sekvenser av sedimentare og vulkanske avset-
ninger og har gjennomgdtt den samme defor-
masjon og metamorfose som de omgivende
bergarter. Vigsnes pA Karmay, Stords, Folldal,
Rsros, Lskken, Grong (Skorovas, Joma), Sulit-
jelma, Bjork6sen og Birtavarre er noen kjente
bergverksnavn i denne sammenheng.

De store linse- eller lagformete avsetningene
av sulfider er avsatt p6 havbunn. Sulfidene felles
ut fra hydrotermale losninger med temperaturer
omkring 350-400"C som strsmmer opp fra sprek-
ker i underliggende bergarter. N6r disse varme,
vannrike losningene moter det kalde hawannet,
utfelles opploste bestanddeler som finkornete
sulfider, som ser ut som svart royk ("black
smokers"), og faller ned p6 havbunnen.

De hydrotermale losningene stammer hoved-
sakelig fra hawann som har trengt ned i havbunn-
skorpen, der de p6 dypet blir varmet opp av
gabbroide magmaer og p6 sin veg loser opp
metaller og svovel fra omliggende basalter og
sedimenter.

Denne forekomsttypen er ogs6 kalt eksalativ-
sedimentare sulfidforekomster og VMS-fore-
komster (vulkanogene, massive sulf id-
forekomster). Det var tidligere stor usikkerhet om
dannelsen av disse forekomstene. Den forste
som i nyere tid innsS forekomstenes vulkan-
ogene tilknytning var professor Christoffer
Oftedahl ved NTNU (Oftedal 1958). Na har mini-
ubdter vart nede p5 havbunnen ned til et par
tusen meters dyp og filmet dannelsen av slike
forekomster, som p6g5r den dag i dag en rekke
steder.

"Black smokers", utfelling av finkornete
suffider i hawann.fra oppstrommende hydro-
termale losninger pd havbunn (etter Grenne
et al. 2000a,b).

Skjematisk snitt gjennom lagtrtakken i Sulitjelma
(fra Grenne et al. 2000a,b).
Et gabbroid magmakomplel<s var kilde til basiske
gangsvermer og basaltiske lavabergarter og
hadde sammenheng med dannelsen av kobber- og
s inkho ldige s ulfidforekoms t en

Semi-pelite

Mafic

437 Ma
complex

N/etamorohic basement
- l --

"'- 
-/ 

l

l0

Det meste av utfellingene blir spredt med hav-
vannet, men dyphavsundersskelser har vist at det
ogsd kan bygge seg opp soyler rundt 6pningene,
de sAkalte "chimneys".
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Arsenkislcrystall, 0,6 cm, i kobberkis fra Jakobsbakken gruve. Samling Norsk Bergverlrsmuseum.

Foto O.T. Ljostad.

pentagondodekaedre og, i Ny-Sulitjelma, oktaedre
er tilstede. Noen kubiske krystaller er elongerte. Noen

svovelkis porfyroblaster har vokst rundt eldre
pyrittkrystaller. Koboltinnholdet i svovelkisen har
vist seg 6 ligge mellom 180 og 2400 ppm (gram per
tonn).

Arsenkis (arsenopyritt)
Arsenkiskrystaller, ofte fortvillingete, er funnet som

porfuroblaster opptil 3 mm i svovelkiserts (Cook
1 996). I Giken ertsforekomst har krystallene generelt

et lavt innhold av kobolt og et ganske lavt innhold
av nikkel (n.d. til0.75 vekt-Yo).I Jakobsbakken erts-
forekomst opptrer porphyroblaster av koboltholdige
arsenkiskrystaller (<danaitb) opptil 2 cm i remobilisert
erts og i ertsirer rike pi blyglans, kobberkis og sul-
fosalter. Cook (1996) rapporterte et koboltinnhold pi
0.86 - 2.51 velc"-o/o. Disse arsenkiskrystallene ble fsrst
beskrevet av Stelzner ( I 89 I ) og Fletcher ( 1 904), og
senere av Ramdohr ( I 93 8). Enkelte steder er et stort
antall idiomorfe krystaller opptil l-1,5 cm funnet i
klorithike lag (H.Chr. Olsenpers. medd. 1998). Gan-
ske store krystaller har ogsi blitt observert i andre
forekomster f.eks. Charlotta og Giken, og mineralet
er ogsi rapportert fra Ny-Sulitjelma.

Blyglansrik, grovkornet erts med noe sinkblende
(brun) og kvarls fra Jakobsbakken gruve. Sam-

ling Norsk B ergverlcsmuseum, Kongsberg.
Foto Gunnar Jenssen.

Kobberkis og magnetkis
(chalcopyritt og pynhotitt)
De to mineralene er tilstede i storre eller mindre

mengde i de fleste ertser, og de er noen ganger fun-
net i ganske store, massive, grovkornete klumper
eller aggregater. Kobberkis er ogsi funnet i druser,
men da vanligvis som sm6, uregelmessige aggrega-
ter. Krystaller opptil 3 cm i diameter er rapportert fra
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Rutillcrystaller opptil 0,5 cm i kvarts og stilbitt fra Giken gruve. Samling Naturhistoriska riksmuseet,

Stockholm. Foto Gunnar Jenssen.

Blyglans (galenitt)
kryssende 6rer i Sagmoforekomsten (Cook 1996). Grovkornete aggregater av blyglans er funnet i
Exsolusjonslameller av cubanitt er vanlig i kobber- 6rer i Jakobsbakken ertsforekomst sammen med
kisen. kobberkis, sulfosalter og arsenkiskrystaller.

Spinellkrystaller
opptil0,4 cm i
kvarts og kobber-
kis fra Bursi grave.
Samling
Naturhistoriska
ril<smuseet,

Stockholm.
Foto
Gunnar Jenssen.
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Gedigent kobber 7 cm lang, fra Hankabakken
gruve, funnet 1975. Samling Norsk Bergverl<s-

museum, Kongsberg. Foto Rainer Bode.

Sinkblende (sfaleritt)
Mineralet opptrer i makroskopiske aggregater

sammen med grovkomet kobberkis og blyglans, men

i ordinrer svovelkisrikmalm oftest i mikroskopisk stor-

relse. Krystaller er ikke rapportert.

Magnetitt
Mineralet opptrer b6de i selve ertsene og i druse-

rom som uregelmessige aggregater (isrer i Mons Pet-

ter). Krystaller er ikke rapportert.

Tetrahedritt og boulangeritt

Kalkspatlcrystaller opptil 2,2 cm pd massiv sulfiderts. Samling
Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg. Foto O.T. Ljostad.

Disse mineralene opptrer hver for seg i aggregater

opp til noen ffi centimeter i irestuffer fra Jakobs-

bakken (i Naturhistoriska riksmuseets (NHR) sam-

ling). Boulangeritt ligger inne i grovkornete blyglans-

aggregater.

Rutil
Mineralet er funnet i fine, skinnende, stripete krys-

Lys grdbrun, sferolittisk, strontiumholdig witheritt
med hvile fibige bdnd av samme mineral pd kvarts

fra Giken gruve. Bildebredde 4 cm. Samling
Naturhis toriska riksmuseet, Stockholm. Foto
Gunnar Jenssen.

taller opptil 0,8x0,8 cm i stuffer fra Charlotta og Giken
i NHRs samling (innregistrert 1904

0g 1912).

Spinell
Fine krystaller opptil 0,4 cm opp-

trer i en stufffra Bursi gruve i NHRs
samling. Krystallene ligger i kvarts-

o g kobberkis aggr e gater.

Gedigent kobber
Mineralet ble enkelte steder fun-

net langs tynne sprekker som tynne
plater eller dendrittiske krystall-
aggregateropptil 7 cm lange i Hanka-

bakken gruve. Det er ogsi rappor-
tert fra Furuhaugen. Det er trolig
dannet supergent.

Kalkspat (kalsit)
Mineralet opptrer vanligvis

sammen med zeolitter og sulfater
ofte i relatilt smi mengder. Krys-
tallene har oftest romboeder- eller
skalenoederhabitus med krystall-
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Fluorapofyllittkrystaller opptil 1,9 cm, pd grdlig stilbitt.
Samling Norsk Bergverl<smuseum, Kongsberg. Foto O.T. Ljostad.

Fluorapofyllittkrystaller opptil 2,1 cm pd kvarts.
Samling Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.
Foto O.T. Ljastad.

t4

stsrrelse fra 0,05 til 3-4 cm, men storre krystaller er
ogsi funnet. Enkelte krystaller har fantomer.

Aragonitt (?)
Aragonitt er rapportert (Garmo 1983), men alle pro-

ver som er undersokt med rontgenapparatur har vist
seg i vere kalkspat.

Witheritt
Mineralet opptrer som lyse gribrune, kalsedon-

liknende, sferolittiske lag med hvite, fibrige bind av
samme mineral. En etikett fra Th. Vogt (1952) i NHRs
samling oppgir at witheritten er strontiumholdig.
XRF-analyser viser en sammensetning pi omlag
(BaorSro.,)CO, for begge typer (A.O. Larsen pers.

medd.2004).
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Nel{orma stilbitt, 2 cm hsy, pd motriks. fumling Norsk
B ergverlrsmuseum, Kongsbery. Foto O.T Lj ostad.

Stilbitt med aldinolitt. Satfibredde 4 cm. funling Norck
Bagverlrsrm,ceum, Kongsberg. Foto O.T Ljostad.

Parisitt (?)
En stuffinnsamlet i Charlotta gruve av W.C .Brog-

ger i I 901 er etikettert parisitt (i samlingen til Geolo-
gisk Museum i Oslo). Mineralet er ikke nrermere un-
dersskt. Stuffen inneholder heulanditt, stilbitt,
kobberkis, biotitt og magnetitt, men parisitt ble ikke
funnet ved denne undersskelsen.

Fluorapophyllitt
Fluorapophyllitt og stilbitt er de vanligste minera-

lene i 6rene av zeolitt-sulfat typen i Sulitjelma.

Heulandittloysnller opptil 1,5 cm pd matril<s. Samling

Norsk Bergverlamweurn. Foto O.T Lj ostad.

Heulandittkrystall, 1,3 cm, blant stilbittlcrystaller
Samling ogfoto O.T. Ljostad.

Apofu llittkrystaller opptrer som enkeltkrystaller og
som smi klynger av krystaller, men oftest opptrer de

som hele lag av krystaller som har dekket
drusevegger. Krystallene er opptil 3 cm lange og 1,3

cm tykke og fargen er fra hvit til vannklar. Pi en stor
barittstuff i NHRs samling opptrer det
gfennomskinnelige, lysegule apoff llittkrystaller. Mi-
neralet opptrer vanligvis sammen med kalkspat,
kvarts, stilbitt, og scolesitt. Det er rapportert fra
Giken, Charlotta, Mons Petter og Hankabakken. Lar-
sen (1980) analyserte tre forskjellige apoffllitter fra
Sulitjelma og fant at sammensetningen varierte mel-
lom omlag 50 mol-o/o og 90 mol-% fluorapofyllitt (rest

er hydroksylaporyllitt).

Stilbitt
Mineralet opptrer ofte som nek- eller vifteformete

krystallaggregater og noen ganger som tilnrermet
ballformete. Krystallene er vanligvis hvite og opptil
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Radialstrdlige scolecittlcrystaller ca 1,5 cm lange, sammen med Jluorapofyllitt. Samling Norsk
B ergv erks mus eum, Kongs b erg. F o t o O. T. Lj o s t ad.

3-4 cm i lengde. Gulhvite til orange krystaller opptil 2
cm ble funnet i 1996 i en blokl< i dagen sammen med
aktinolitt og smi vannklare heulandittkrystaller. Stil-

bitt er den vanligste zeolitt i Sulitjelma.

Okenitt, ndlebunt 0,7 cm, i liten druse sammen
med fluorapoflllittkrystaller. Samling Norsk
Bergverksmuseum, Kongsberg. Foto O.T.

t6

I

Heulanditt-Ca og heulandittSr
Grihvite til fargelose heulandittkrystaller opptil

2,2 cmhaye,l,5 cm lange og 1,0 cm brede opptrer
hyppig og oftest sammen med stilbitt og scolesitt.
Elektronmikrosonde undersskelser har bekreftet
at krystallene er sterkt sonerte og bestir av bide
heulanditt-Ca og heulanditt-Sr (Nordrum et al.
2003). Mineralet er rapportert fra Charlotta og
Giken.

Scolecitt
Mineralet er vanlig i de zeolittfsrende 6rene og

det er ofte funnet i god kvalitet, isar i Mons Petter
gruve. Baller med radirere krystaller opptil 2,5-3 cm
i lengde harblitt innsamlet i druser som ogs6 inne-
holdt kalkspat, fl uorapofr llitt og stilbittkrystaller.
Scolesittkrystallene er fra hvite til fargelose.
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Natrolin(?)
Mineralet har blitt anfort pir en stuff fra Giken i

NHRs samling, men det viste seg ved narrnere un-
dersskelse 6 vrere scolesitt.

Okenitt
Mineralet ble rapportert av Vogt ( I 935, I 93 8), og

tilstedevarelsen er senere verifisert ved rontgen-
undersskelse pi Geologisk Museum. Baller av

radirere krystaller opptil 0,7 cm lange er observert i
smi druser sammen med fluorapofullitt. I Sulitjelma
gruvemuseum opptrer baller av radirere niler opptil
I ,5 cm i diameter pi en stor stuffmed fluorapoffllitt-
krystaller. Okenitt fra Ny-Sulitjelma finnes i NHRs
samling.

Chabazitt
Chabazitt fra Charlotta har blitt identifisert ved

rontgenundersskelse ved Geologisk Museum.

Gyrolitt
Grivite, ballformete crystaller opptil 1,6 cm i dia-

meter ble innsamlet av T.T. Garmo i 1985 i en tipp-
haug fra Charlotta pi bredden av Langvann og

forelobig etikettert gyrolitt. Dette er senere verifisert
ved rontgenundersskelse. Mineralet opptrer sammen

med scolesitt, fluorapofullitt, kobberkis og kloritt.

Harmotom
Dette mineralet er rapportert av Vogt ( I 93 5, I 93 8)

som et medlem av zeolittstadiet i mineraliseringen.
Fine, hvite krystaller av harmotom opptil I cm opp-

trer rikelig pi to stuffer fra Charlotta i NHRs samling.

De ble innsamlet i I 898 og 1904.

Harmotomlcrystaller opptil 0,7 cm fra Charlotta
grave, innsamlet I 898. Samling Naturhistoriska
rilcsmuseet, Stockholm. Foto O.T. Ljostad.

Laumontitt
Vogt (1935, 1938) nevner dette mineralet som et

medlem av zeolittstadiet i mineraliseringen. Laumon-
titt fra Jakobsbakken er identifisert ved rontgenunder-

sskelse ved Geologiskmuseum i Oslo.

Thaumasitt
Thaumasitt i Sulitjelma ble antagelig forst oppda-

get av Fredrik Carlson omkringl9l2-1914, og senere

identifi sert og beskrevet av Th. Vogt ( I 935, I 93 8) fra
Giken, Charlotta og Holmsen gruver, som det yngste

mineral i zeolittstadiet av mineraliseringen, og bevi-
selig yngre enn baritt. Thaumasitt er ganske vanlig i

6rene som den siste sprekkefulling. Det opptrer i stuf-
fer opptil hindstsrrelse, som hvite linser eller klum-
per av nilformete korn og radiare baller, med nil-
lengde opptil over I cm. Vogt (1938) beskrev sin stsr-
ste stuff med ren thaumasitt til i vare 27x27x18 cm

og veie 7.75 kg. Den ble funnet i en stor kvarts-
anhydritt-gips ire i svre del av Giken gruve.

Anhydritt
Krystaller av anhydritt opptil 5 cm lange er funnet

innefrosset i mediumkornet, massiv anhydritt. Frie
anhydrittkrystaller er ikke rapportert. Storparten av

anhydritten er funnet som fin- til grovkornete mas-

ser. Fargen er vanligvis distinkt fiolett. Mineralet er

oftest funnet sammen med kvarts, svovelkis, aktino-
litt, kloritt, kalkspat og gips. Det er rapportert av Cook
(1996) som en hovedbestanddel i sulfatirene pi dy-
pere nivier i Giken gruve. Det er ogsi rapportert fra
Charlotta.

Massiv, fibrig thaumasitt og gra kvarts. Stuff 5x7
cm. Samling Norsk B ergverksmus eum, Kongs berg.

Foto Gunnar Jenssen.
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En l3 cm lang druse fullstendig fylh med grovkornet gips.
Samling Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg. Foto O.T. Ljostad.

il

fr

Gips
Mineralet forekommer som tynne sprekkefyllinger

og storre drusefullinger. Det er ofte meget grovkor-
net, noen ganger opptil 5- l0 cm. Det er hvitt til farge-
lsst.

r

Coelestinkrystaller opptil 0,5 cm i liten druse i kvarts. Samling
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Foto Gunnar Jenss en.
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Anhydrittkrystall, 4,5 cm lang,
innefrosset i massiq mellomkarnet
anhydritt. Samling Norsk
B er gverksmus eum, Kon gs b erg.
Foto O.T. Ljostad.

Baritt (tungspat)
Klumper av massiv, blilig baritt opptil 5-7 cm med

smi kalkspatromboedere og tynne niler av et anti-
mon sulfosalt ble innsamlet av W.C. Brogger I 901 i



Giken gruve (Geologisk Museums samling). Vogt
( I 93 5 , I 93 8 ) rapporterte korroderte bl6gr6 masser av

baritt sammen med massiv thaumasitt fra en ire i
Giken gruve. Cook (1996) rapporterte mineralet som

en mindre bestandel i sulfatirene ofte sammen med

anhydritt. Baritt opptrer ogsi som matte, grilige ag-

gregater fra Charlotta, Giken og Bursi gruver.
Witheritt opptrer pi og innfingrer i 916 baritt.

Coelestin (colestin)
Vogt (1935, 1938) rapporterte coelestin, og ogsi

Cook (1996) observerte mineralet som en mindre be-

standdel i sulfatirene. En stuffmed blilige krystaller
opptil 0,5 cm i en liten druse finnes i NHRs samling.

Kvarts
Kvarts er en hovedbestanddel i 6rene og er ogsi

et vanlig aksessorisk mineral i ertsene. Mineralet
opptrer vanligvis som massive aggregater, men noen

bergkrystaller er funnet.

Albitt
Albittkrystaller som fullstendig dekket sideveg-

gene i en l0 cm bred 6re i Giken gruve ble rapportert
av Vogt ( 1938). Andre mineraler i 6ren var thaumasitt,

baritt, svovelkis, stilbitt, kloritt, og apatitt. Et grov-

kornet, svakt gulbruntaggregat sammen med kvarts
og anhydritt bestir av albitt ifolge rontgen-
undersskelse pi Geologisk Museum. Transparente,

fargelose, skarpkantede krystaller opptil 0,5 cm opp-

trer pi en stuff fra Charlotta i NHRs samling.

Kyanitt
Kyanitt er rapportert i krystaller opptil 5 cm i mas-

siv, remobilisert sulfiderts fra Sagmo og Jakobs-

bakken, i over 6 cm lange krystaller i kvartsirer fra
Ny-Sulitjelma og i vifter av krystaller opptil l0 cm i
stuffer rike pi kvarts, biotitt, kobberkis og magnet-

kis fra Jakobsbakken (Brynkilda).

Titanitt
Titanitt i matt, lysebrun farge er funnet innefros-

set i en grihvit matriks med litt pyritt og aktinolitt fra

Charlotta. Noen plateformete, ufu llendte krystaller
med diameter opptrl2-2,5 cm er observert. Titanitt er

rapportert i lokale, tynne, semimassive bind i
Charlotta. En av Norges beste titanittfunn ble gjort i
vegtunnelen nrermest Sulitjelma (se side 28).

Turmalin
Sm6, sorte n6ler (2-3 mm lange) av turmalin er gan-

ske jevnt spredd i en aplittisk granittgang pi ostsi-

den av Rupsidalen, forst oppdaget i 1897 (NRM).

Almandin
Krystaller av almandin er rapportert men opptrer

sjeldent.

Spessartin
Spessartin er en hovedkomponent i tynne,

metamorfoserte chertlag eller horisonter som enkelte
steder opptrer hyppig over ertsforekomstene.

Akt in o I it t /horn b I en de/as b es t
Aktinolitt opptrer hyppig i Srer og enkelte steder i

malmene. Hornblende er rapportert. Stuffer med as-

best med fiberbunter opptil over 10 cm i lengde og
tilsvarende i bredde finnes i museumssamlingene.

Amfibolasbest, 7 cm hoy. Samling Norsk
B ergverl<smuseum. Foto Gunnar Jenssen.

Kloritt
Kloritt, ofte grovkornet, opptrer som en omvand-

lingssone rundt malmkropper og er ofte tilstede i
irene.

Biotitt
Biotitt er funnet bide i tilknytning til omvandlings-

soner, irer og bergarter.

Andre primere mineraler
I sammenheng med malmene og irene er ogsi

mus covitt (inkludert gronn, Cr-forende varieteter),
epidot, klinozoisitt, talk, apatitt, montmorillonitt
og illitt rapportert. Diopsid, delvis utviklet som krys-
talleq er funnet pi fiellet "ost for Sulitjelmabreene".
Staurolitt er rapportert. Sideritt og dolomitt i krystal-
ler ble funnet i druser i veiskjreringer langs veien
mellom Fauske og Sulitjelma.
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Sekundere mineraler
Sekundrermineralene i Sulitjelma har vrert lite

piaktet. Goethitt er naturligvis utbredt. Ferrihydritt
eller gul oker er utfelt i en bekk ved Jakobsbakken
(Segalstad 2004, s. 34). Chalcanthitt er identifisert

20

(Soyland Hansen, pers.comm. 1997). Gedigent kob-
ber er trolig sekundar, og det opptrer tre andre se-

kundrere mineraler sammen med dette mineralet. To
av disse er trolig cupritt og tenoritt, det tredje er
bligront. Malakilt fra Ny-Sulitjelma og hisingeritt

Tabell l
Sulitjelma - liste over mineraler utenom aksessoriske etrsmineraler:

aktinolitt
albitt'
almandin
anhydritt'
apatitt'
aragonitt(?)
arsenkisr
barittl
biotitt
blyglans
boulangeritt
cassiteritt
chabazittl
chalcanthitt
coelestin2
cubanitt
cupritt

diopsid'
dolomitt
epidot
ferrihydritt
flogopitt-2M'
fluorapofullitt'
gips
goethitt
graphittt
gyrolitt'
harmotom
hematitt
heulanditt-Ca2
heulanditt-Sf
hisingeritt?
homblende
illitrl

ilmenitt2
kalkspat'
klinozoisittr
klorittt(klinoklor?)
kobber, gedigent
kobberkis
kvartsr
kyanittt
laumontittr
magnetkisr
magnetitt2
malakitt
montrnorillonittl
muscovitt2
(natro?)jarosittt
okenittr
parisitt(?)

rutil'
scolecittl
sideritt
sinkblender
spessartin
spinell
staurolitt
stilbitt'
svovelkisr
talk'?

tenoritt
tetrahedritt
thaumasitt
titanitt'
turmalin2
witheritt'

I verifi sert v.h.a. rontgendiffiaksjon,2 verifi sert v.h.a. elektronmikrosonde

Thbell2

Liste over aksessoriske ertsmineraler rapportert fra Sulitjelma kobberforekomster (etter Cook
AIIe har blitt bekreftetved mikroanalyser:

allargentum, Ag1_*,Sb*

altaite, PbTe

antimon, Sb

argentitt, AgrS
arsen, As
aurostibitt, AuSb,
bornitt, CurFeS,
boulangeritt, Pb5Sb4Sr

bournonitt, PbCuSbS,
breithauptiu, NiSb
chalcostibitt, CuSbS,
clausthalitt(?), PbSe

costibitt, CoSbS
dyscrasitt, AgrSb

elektrum, (Au,Ag)
empressitt, AgTe
geocronitt, Pb,r(Sb,As)uS,
gudmunditt, FeSbS

hessitt, AgrTe
jamesonitt, PbrFeSbuS,o
jordanitt, Pb,r(As,Sb)uS,
kongsbergitt(amalgam), (Ag,Hg)
16llingitt, FeAs,
mackinawitt, FenS,

meneghinitt, CuPb,,SbrSro
molybdenglans, MoS,
nisbitt, NiSb,
pyrargyritt, AgrSbS,

realgar, AsS
seligmannitt, PbCuSbS,
stannitt, CurFeSnSo

solv, Ag
tennantitt,
teb"hedrifi,(Cu"A.g,

tetradymitt, Bi2Te2S

tsumoitt, BiTe

vismut, Bi
vismutglans, BirS,
vismutholdig antimon, (Sb,Bi)
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Tabell3.

Mineraler i sulfat-zeolitt flrene.

Sulfater

Gips,CaSOn.2HrO
Anhydritt, CaSOo

Baritt, BaSOo

Coelestin, SrSOo

Silikater

Zeoliter og tilknyttede mineraler

Stilbitt, NaCarAlsSir30rb' I 4H2O
*Fluorapoffllitt, KCarSirOroG,OH)8HrO
Scolecitt, CaAl2SLOro'3H2O

Heulanditt-Ca, (Ca,Sr)r_rAlr(Al,SiLSir3Or 
6' 

l2H2O
Heulanditt-Sr, (Sr,ca)r-rAlr(Al,si)zsil3036 1 2H2o
*Thaumasin, causir(cor)r(Sq)r(oH) rr.24Hro
Chabazitt, CaAl2Si4O 

r 2 
6H2O

*Okenitt, Ca,rsirsO46' I 8H2O
*Gyrolitr, Naca,u(SirrAl)O*(OIOs I sHrO
Laumontitt, CaAl2Si4Or2'4H2O

Harmotom, @aK),-r(Si,,A.l)rO16 6I{10

Sulfider Andre

Sulfater og zeolittstadium mi-
neraler er sjeldent tilstede i de

samme stuffene, med unntak av

den grilige baritt, i de samlinger
som er undersskt. Men ifolge
Vogts beskrivelser fra hoyere ni-
vier i Giken og Charlotta er de

ofte tilstede i de samme irene.
Thaumasitt inneholder sulfat.

Mindre mengder sulfider er
vanligvis tilstede. Kobberkis er
langt det vanligste, men ogsi
svovelkis, blyglans og aksesso-

riske ertsmineraler er ganske ofte

observert i zeolitt stadium stuf-
fer. Kobberkis inneholder lamel-
ler av cubanitt og inklusjoner av

sinkblende. Visuelt er det vanske-
lig 6 identifisere de aksessoriske
ertsmineralene, men en erts-
mikroskopisk undersskelse ville
trolig registrere mange.Kvarts

Kloritt
Aktinolitt
Albitt

Titanitt
Kyaniu
Biotitt
Muskovitt

Kobberkis
Blyglans
Svovelkis
Pb-Sb og Pb-As
sulfosalter
Magnetkis
Sinkblende
Cubanitt

Kalkspat
Witheritt
Magnetitt
Apatitt

Mineraler med en asterisk * er ikke klassifisert som zeolitter,

fra Giken er registrert i NHRs samling. Esken hvor
hisingerittstuffene har ligget er imidlertid tom, og en

etikett sier at to stuffer ble utlint til Thorolf Vogt i
Trondheim i I 923. Pi Fredrik Carlsons etikettfra l9l2
er det et sporsmilstegn, og identifiseringen er derfor

usikker. Det er trolig en rekke andre sekundrer-

mineraler tilstede.

Avsluttende bemerkninger
De massive, semi-massive og

impregnerte svovelkismalmer
(Cook 1996) ble opprinnelig av-

satt ved exhalativ-sediment&re
prosesse pi havbunn. Under en

periode med regional metamor-

fose ble malmene deformert og
rekrystallisert, og i noen grad

remobilisert, noe som resulterte i dannelsen av svo-

velkis-magnetkis-kobberkis- og massive kobberkis-
malmer, samt vekst av por$roblastiske svovelkis-
og arsenkiskrystaller. Sulitjelmamalmene demonstre-

rer et bredt og ofte spektakulrert spekter av deforma-
sjonsteksturer i sulfider (Cook et a1., 1993; Cook,
1996) og fortsatt brukes materiale fra forekomstene i

studier av deformasjonsmekanismer i sulfider (se

f.eks. Boyle et al., 1 998) og for undersokelse av kje-
miske teksturer i svovelkis (Craig et al., 1998), noe

som resulterer i viktige bevis for sulfid petrogenese.

De kryssende kobberkis- og magnetkisfsrende 6rene

og sulfat-zeolittfsrende irene ble dannet under den

retrograde del av den regionale metamorfosen.
Svovelisotop undersskelser (Cook et al. I 997) anty-

der sterkt at sulfatene ble dannet ved oksidasjon av
allerede eksiserende sulfider. Det brede spekter av
aksessoriske ertsmineraler (Tabell I ) forekommer ho-

vedsakelig i remobilisert malm og i irene.

2l

Arenes mineralparageneser
Vogt (1938) uttalte at thaumasitt er det yngste mi-

neral i zeolittstadiet av mineraliseringen. Stilbitt sy-

nes 6 vere eldre enn de andre tre vanlige mineralene

i zeolittstadiet i Sulitjelma: fluorapofl,llitt, scolecitt
og heulanditt. Okenitt er yngre enn fluorapofullitt.

En generasjon kalkspat er yngre enn de fire van-
ligste zeolittene, men kalkspat opptrer trolig i mer
enn en generasjon. Kvarts krystalliserte tidlig, kan-
skje tidligst av iremineralene. Men kvarts er ganske

ofte ikke tilstede.



Takk
Alf Olav Larsen (Norsk Hydro, Forskningssenteret

Porsgrunn) har utfsrt mange rontgenbestemmelser
av mineraler og har kommentert manuskriptet, Nigel
Cook ved NGU har gjort tilfoyelser til en tidligere
manuskriptversjon og Harry Evjen ved Sulitjelma
gruvemuseum har gitt tillatelse til i bruke gamle fo-
tografier i museets samling og informasjon om Sulit-
jelma. Hans-Jargen Berg har printet ut lister over
mineralidentifikasjoner og mineralstuffer fra Sulit-
jelma i Geologisk Museum i Oslo, og Dan Holtstam
har printet ut liste over mineraler fra Sulitjelma i NHRs
samling, rontgenundersokt "laumontitt" og ipnet
NHRs magasinsamling for undersskelse. Jan Holt
har beskrevet funnet av titanittdrusa, og Arn-Sigurd
Halmay, Mo i Rana, har sendt meg prover av gul
stilbitt. Elin Trsften i Trondheim har l6nt ut fotogra-
fier av "B&sta", Fredrik Carlson, og vert kilde til
biografiske opplysninger om familien. En varm takk
til alle sammen.
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Overingenior Fredrik Carlson (1 868-1 956)

Naturhistoriska Riks-
museet (NHR) i Stockholm

har den absolutt rikhold-
igste samling av stuffer fra

Sulitjelma fra for siste ver-
denskrig. Srerlig mange

stuffer innkom fra I 904 til
1919. Pe de fleste av eti-
kettene fra denne perioden

stir det "Gave fra Sulitelma
Aktiebolag ved Fredrik
Carlson. Hjalmar Sjogren."

Sjogren var professor ved Overinsenior Fredrik
NHR l90l-l922.Hanreiste Carlso"n ( I S6S_1956)
visse 6r i Nord-Norge og med Vasa-ordenen.
samlet inn store antall pro-

ver fra forskjellige forekomster. I Sulitjelma f,rkk han

hver gang store samlinger av Carlson og ogsi en-

kelte prover fra andre personer, for eksempel konsul
Nils Persson. Arene for Sjogrens bessk i Sulitjelma
kan leses ut fra etikettene: I 904 (47 stuffer), 1907 (28

stuffer), l9l2 (33 stuffer), l9l4 (32 stuffer) 191 9 ( I 07

stuffer). De siste stuffer NHR fikk av Carlson er fra

1934 og 1935, etter at han som pensjonist flyttet til
Stockholm.

Carl Fredrik Carlson ble fodt i Lerviken ved
Filipstad i Viirmland 12. desember 1868. Han ble ut-

eksaminert som bergingenior i Stockholm i 1 890. Han

var fsrst ansatt i Adegixden apatittgruver i Bamble,

hvor han traff Clara Marie G0ranson, fsdt 1875 i
Gliimminge i Sverige. De giftet seg i Skjerstad kirke i
Salten I . april 1899. Han hadde l.l .1898 blitt ansatt

som gruvesjef i Sulitjelma. Han ledet i mange ir gru-

vedriften, mens aktiviteten i Sulitjelma var pi sitt
hoyeste. Han var ansatt fram trl 1932, men han drev
med oppmilinger noen somre ogsi etter det.

Ekteparet Carlson fik:h ei datter, Esther Christine
Sofia, 28. januar I 900 og en sonn, Carl Johan Arne,
16. mai 1901. Sonnen druknet pi en studiereise til
USA 29.apri1 1947. Esther ble gift I 2. I . 1923 med berg-

ingenior Einar Troften ( I 89 I -1963), som ogsi arbei-

det i Sulitjelrna fra 1918, og de fikk datteren Elin Chris-

tine 6. 1 0. 1923 og sonnen Per Fredrik l2.l .1929 . Elin
var sekretrer pi Geologisk Institutt, NTH i Trond-
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heim, i 38 ir. Einar gav sin samling Sulitjelmastuffer
til instituttet.

Som pensjonist bosatte Carlson seg i Stockholm i
1933. Han dode der 16. oktober 1956, men han ble
gravlagt i Sulitjelma. Professor Arne Hofseth skrev

en nekrolog om ham i Tidsskrift for kjemi, bergvesen

og metallurgi (Hofseth 1957). Carlson var meget godt

likt bide av fastboende, rallare (som gav ham navnet

"Gruv-Kalle") og samer. Han var ipen, ordholden og

pilitelig og en dyktig og grundig fagmann. Han var

friluftsmann og hadde botanikk som hobby. I 1930

fant han i Porsanger den lille planten Pedicularis

lapponica, var. Carlsoni. Han fant en rekke min-
eralogiske sjeldenheter som han skjenket til viten-
skapelige institusjoner og samlinger, men storparten
gikk til Naturhistoriska Riksmuseet. Han var ridder
av den svenske Vasa-ordenen.

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm (NHR) ble

etablert i 1841, men museet ble bygget pi allerede

eksisterende samlinger som for mineralogisk avde-
lings del stammet fra mineralkabinettet til Kungliga
Vetenskapsakademien (grunnlagt I 739).

Mineralsamlingen er senere forsket ved kjop og
innsamling, men ogsi ved at en rekke store offent-
lige og private samlinger er overfsrt til museet. Noen
av de viktigste har vrrt (5r, antall): Berzelius'sam-
ling (1848, 2048), Bergskollegiets samling (1857,

9592),Hjalmar Sjogrens samling (1901, 6801), SGUs

mineralsamling (1906, |923),Hisingers samlin 9(1920,
5000), Flinks Lingbansamlhg (1925, 3776), Stock-
holm Hogskolas samling av norske mineraler (1925,
23 1 5), Flinks samling (1933,4312), Hambergs sam-

ling (1933, 4385), Stockholms Hogskolas samling
(19 53, 2007 ), Gustav VI Adolfs samling ( 197 4, l7 9 1),

Stockholms Universitets samling ( I 989, I 5000).

Museets dataregistrerte samling teller 120 000
nummere, men antall stuffer regnes til 6 vrere ca 170
000. Den systematiske mineralsamlingen teller ca 90
000 stuffer av ca 2 000 species. Omlag halvparten av
samlingen er fra svenske lokaliteter, og ca 20 000
stuffer er fra Lingban gruver. Den regionale samlin-
gen av ertser, bergarter og mineraler pi 40 000 prover
er hovedsakelig fra de nordiske land. Bergkollegiets
samling ble innsamlet 1 650- 1 857 og har mest histo-
risk interesse. Sjogrens samling av fine stuffer er
ogsi beholdt samlet i originale skap (i utstillingen).
Meteorittsamlingen bestir av ca I 000 stuffer fra over
300 forskjellige meteoritter, samt omlag 200 tektitt-
prover. Museet har holotype eller cotype stuffer av
8 1 forskjellige species.

Antall nummere med norske sfuffer i dataregiste-

Etikettene i esken for hisingeritt fra Sulitjelma i
N aturhis t oris ka riks mus e et.

Overst: De fleste stuffer i Naturhistoriska riks-
museet som stammer fra Fredrik Carlson, har en

slik etikett og tilsvarende tekst.

I midten: Den originale etiketten fra Sulitjelma
(senere pdfort NHRr stulfnummer).
Nederst: Utldnsetikett fra 1923.

Riksmuseets Mineralogiska Avdelning, Stockholm.
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ret er 13 828. Av disse stammer 380
fra Sulitjelma. Spesielt interessant

for Sulitjelma er at storparten av stuf-
fene stammer fra en periode (1900-
1935) hvor det er lite materiale i nor-
ske, offentlige samlinger.

Museet har en relativt liten (400
m2), men ny og fin mineralutstilling
(?tpnet2002).

Museets mineralogiske seksjon/
mineralkabinettet har drevet mine-
ralogisk forskning ph hayt interna-

sjonalt nivi siden fsrste halvdel av

I SOO-tallet (Berzelius). Seksjonen,

som er en av ti seksjoner innen mu-
seets forskningsavdeling, h ar nh 5,5

faste ansatte, hvorav 4 vitenskape-

GIEOLOGISK lNSTITUTT
NORGES TEKNISKE HAGSKOLE
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lige stillinger. Seksjonen ledes av professor Ulf
HiLlenius, og intendent (konservator) Dan Holtstam
har det daglige ansvaret for mineralsamlingen.

Intendent (konservator) Dan Holtstamforan et av
skapene i NHRs mineralmagasin. Magasinet er
ordnet ett er Strunz' mineralklas s ifikas i on, men

med Bergskollegiets samling som adskilt del. Foto
F.S. Nordrum.

Etikett fra 1952 fra NHRs samling.

Et av de originale skapene som rommer Hjalmar
Sjogrens samling, i NHRs mineralutstilling. Foto
ES. Nordrum.
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Prehnittstufffra Siso-anlegget i Sorfold. Krystaller opptil 3cm.
Samling Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg. Foto Gunnar Jenssen. Utsnitt overst neste side.

Under sprengningen av en vanntunnel i Siso kraft-
anlegg i Ssrfold kommune nord for Sulitjelma pi slut-
ten av 1960-tallet ble det giort et mineralfunn av de
sjeldne. Pi et nattskift kom det fram en druse med en
ipning pi ca 0,5x1 m med store gulgronne krystaller.
Drusa var helt ren slik at den gav et meget vakkert
inntrykk. Anleggsarbeiderne boret og sprengte fram
drusa. Stuffene havnet i forskjellige hjem, bide pi
peishyller og i hage. Ingen visste sjeldenhet eller
verdi. Stuffene ble tatt vare pi i dekorasjonsoye-
med.

Tilfeldighet glorde at en av anleggsfolkene be-
sskte en steinsamler, og der ble han fascinert av en
ametyststuff. Han onsket i bytte til seg ametysten
med en gulgronn stein han hadde funnet. Samleren
var fsrst lite interessert, da han regnet med at det
dreiet seg om en epidotfarget gneis eller noe lig-
nende. Men da han fikk se stuffen som umiskjenne-
lig var prehnitt med uvanlig store krystaller av god
kvalitet, var han ikke sen om i bytte.

Senere kom den amerikanske mineralhandleren

26

Gary R. Hansen og konservator Bill Griflin fra Geolo-
gisk Museum pi besok hos denne samleren, og Han-
sen ble meget opptatt av prehnittstuffen. Han fikk
etter mye om og men kjopt en annen stuff av an-
leggsarbeideren. Det viste seg da at anleggsarbei-
deren hadde delt den opprinnelige stuffen i to fsr
det forste byttet.

Denne stuffen havnet pi museet i Oslo og ligger
ni i utstillingen der.

Mineralsamleren hadde ut fra kontakten med
Hansen blitt oppmerksom pi kvaliteten og sjelden-
heten av Siso-prehnitten. Han kontaktet derfor flere
anleggsarbeidere og fikk hind om flere prehnitt-
stuffeq blant annet den fineste. Dette skjedde 1979-
1985. Etterhvert er flere samlere blitt kjent med dette
funnet, og mange har provd e fe tak i en bit. Enkelte
har lykkes, men ikke mange, for antallet gode stuffer
som er kjent, er under tyve.

Prehnittkrystallene er av internasjonal topp-
kvalitet. Noen stuffer har ogsi smi krystaller av
apofullitt og svovelkis.

Prehnittfunnet pa Siso-anlegget i Sorfold
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Prehnitt./i'a Siso-anlegget i Soibld.
Snffiredde l2 cm. Privat eie.

Foto O.T. Liostad.



Kallrspatkrystall med 10 cm kantlengdefra vegtunnelen i Sulitjelma. Samling Norsk Bergverksmuseum,

Kongsberg. Foto O.T. Ljastad.

Slik sd det ut. Arkiufoto STEIN.

I 199 I ble to druser oppdaget ved siden av hver- ved tunneldriften i 1977 og overgitt til Sulitjelma
andre i vegtunnelen nrermest Sulitjelma. Drusene mi gruvemuseum. Drusene ble forst funnet av Jan Holt
ha ligget oversett i tunnelveggen siden vegen ble fra Gol, og de ble forst drevet av fire samlere fra
ipnet i 1977 . Men en stor kvartskrystall ble funnet Ostlandet, men siden kom ogsi samlere fra Mo i Rana

28
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Over: Prahstuff med over femti titanittkrystaller opptil 4,2 cm, med kloritt og albitt fra vegtunnelen

i Sulitjelma. Samling Jan Holt. Foto Gunnar Jenssen.

Det er uvisst hvor mye klorittmasse som har blitt sollel ved

denne forekomsten, men det ble adskillige bstter med

titanittkrystaller ut dv det. Fra 3-4 mm til 7 cm.

Arkiufoto STEIN.

og Fauske i gang, slik at drusene ni er 5-6 m lange.

Drusene inneholdt mange hundre titanittkrystaller,
en god del kalkspatkrystaller og noen kvartskrystal-
ler, noen med ganske aparte form. Den storste,

uregelmessige, vannklare kvartskrystallen var ca. 50

cm lang og veide ca. 60 kg, mens de storste kalkspat-
krystallene var pi over l0 cm. De fleste titanitt-
krystallene li lose i en klorittmasse. Brorparten hadde
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Titonitt tvillingkr.t.strtll (2 c'trt) 1tu kttlksltut .li'd reg-
Itrnrtelen i Strlitlelntu. l-'oto l"xttle Anclet'.yeu.

Titanilt pd albittmatril<s. Stsrste lcrystall 1,7 cm
(BortsettJi,a det store som kanskje er under

kloritten. Red.anm.) Samling Steingrim Nuten.
Foto STEIN.

Over : Korssammenvoksning.
Krystallenes lengde 2,8 cm.

Samling Steingrim Nuten. Foto STEIN.
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Til venstre: Enkeltkrystall 3,5 cm.

Samling Steingrim Nuten. Foto STEIN.
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ogse mer eller mindre klorittinklusjoner. Mange av krystal-
lene var fortvillinget. Den stsrste battvillingen var 6,7 cm
lang. Titanitten var brungul. Noen av krystallene satt p6
matriks. Den fineste matriksstuffen hadde ca. 55 krystaller
med lengde opptil4,2 cm.

Mus eums b es tyrer H arry Euj en, Su I itj e lm a gruv emu s eum,

med en 22 kg tung kvartslcrystall fra
vegtunnelen i Sulitjelma. Foto Nordrum.

Titanitwillingkrystall, 3,8 cm med
titanittkrystaller Samling Steingrim Nuten.

Foto STEIN.

Til venstre
Tilaniltkrystall, bdtnilling, med kloritt-
inneslutninger. 6,7 cm lang.
Samling NBM, Kongsberg.
Foto Rainer Bode.
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Sulitjelma gruvemuseum

Overstiger
Aksel Johnsen samlet

gjenstander og erts- og
mineralstuffer i 30 ir fsr
museet ved hjelp av blant
annet Sulitjelma Gruber
A"/S, Norsk kultunid og
Sulitjelma fagl ige samor-
ganisasjon ble ipnet i
nytt bygg i 1977
(Nordrum 2001). Siden er

Overstiger Al<sel ruinen etter smeltehytta
Johnsen, Sulitjelma fra 1899 restaurert ved
gruvemuseums grunn- hjelp av Riksantikvaren,
legger. og museet har ogsi over-
tatt den gamle kraftstasjonsbygningen. Museet har
en meget variert og verdifull gjenstandssamling, en

mindre mineralsamling og en ganske stor samling
eldre fotografier. Mineralsamlingen bestir dels av

stuffer innsamlet av Aksel Johnsen og hans far, som

ogsi var stiger, og dels av stuffer overtatt fra gruve-

selskapet. Se smeltehytta i drift ca. 1900 pflL neste

side.

Sulitjelma besoks-
gruve ble stiftet i 1993.

Gruvetoget frakter beso-
kende 1400minnGrunn-
stollen til Giken gruve pi
etasje +59m (8-900 m un-

der dagen). Toget stan-

ser flere steder pi vegen
(bl.a. ved heis, sjakt og

blandestasjon) og innerst ftr besskende en rundtur
i et gammelt gruveomride. Toget har egen vogn for
rullestolbrukere. I bygningen ved stollinngangen er

det ogsi utstilt en del mineralstuffer, som i hovedsak

stammer fra gruveselskapet.

Sulitjelmasamfunnet er et eneste, stort bergverks-

kulturminne, omgitt av praktfull natur. Det er fine
bygningsmiljoer pi Jakobsbakken, Fagerli, Sandnes,

Furulund, Glastunes, Bursimarka og Gronli. Pi Sand-

nes ligger driftsbygningene fra nyere tid, med blant
annet vaskeriet, silo, knuser, flotasjonsbygning, smel-

tehytte fra 1929 og verkstedbyCg. Pa Furulund lig-
ger blant annet administrasjonsbygninger og byg-
ninger med sosiale funksjoner i tillegg til funksjo-
ncr-o g arbeiderboliger.
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Elektrisk lokomotiv til transport av malm fra
I 9 08. Foto N. Helgesen/Suliti elma gruvemus eum.

Oppe til venstre: Askebeger i blisterkobber.

Over: Karbidlampefra ca. 1930.
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Geologi for samfunnet

nl,.s-,H,,e
koloqkol\uwey of Nowoy

Alle NGU-produkter kan bestilles via internett,
e-post, telefonhenvendelse, brev eller telefax.
Se adresser nederst pi siden.

lnternett
NGUs hjemmesider (http://www.ngu.no)
inneholder dagsaktuelle sakeri viktige prosjekter,
nye produkter og generell informasjon om NGU

m.m.og videreuwikles stadig. Pi internettsidene
kan du ogsi soke i flere av NGUs databaser og
bestille produkter.

Bibliotek
NGUs bibliotek har landets storste samling av
litteratur om norsk geologi, ca.500 lopende
tidsskrifter, samt video. CD-rom, kart og mye mer.

Rapporter og publikasjoner kan 16nes. Du f6r
ogs6 hjelp til 5 sske iflere bibliografiske data-
baser etter geologisk litteratur.

Bestillinger
NGU, Distribusjonen
7491 Trondheim

Tlf.73 90 40 00
Fax.73 92 16 20

E-post biblioteket@ngu.no

I nternett: http://www.ng u.no

I

Geologiske kart over Suilitjelmaomradet,
og resten av Norge, fir du tros NGU

tserggrunnskartserlen
1:250 000 er komplett

43 maBs at the so€le 1:?60 000

Bedrock map series of Nonuay corflpleted
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SaltenMuseum
Sulitj elma Besoksgruve
I besoksgruva kommer du rett inn i bergman-

nens verden. Dutarp6deg gruvearbeiderens

utstyr - lomp og hj elm - og folger gruvetoget

1,5kminnifiellet.
Besoksgruva liggerpi Sandnes i
Suti{elrna"

Sulitj elma Gruvemuseum
I museetvises gienstanderog foto fra over 1 00

6rs virksomhet. Museet har ei stor mineral-
samling, modeller av gruvene og utstyr for i
sprenge og transportere malmen ut av fi ellet.

Sulitj elma Gruvemuseum er spesialmuseum

forbergverk, og liggerved sstenden av Lang-

vatnet,35 kmfraE6.
Billettpriser:
Barn:kr 10,-

Voksen:kr20,-
Gruppe:kr 15,-

Familie:kr50,-

Apningstider2004z
Hele flret:
Man - fre: 10.00 - 15.00

16. juni - 10. august:
Man- fre: 10.00 - 18.00

Lsr: 10.00 - 15.00

Ssn: 10.00 - 18.00

Salten Museum
Tlf:75 521640
Faks: 75 52 58 05

post@saltenmuseum.no

Adresse:

Prinsensgate 116

8005 Bods http://www. salten museu m. no
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MUSEER OC

SAMI-INCER

Av Ole Nashoug,
leder Hedmark
Geologiforening

Endelig en geologiutstilling i Mjosomr6det!

Sondag 20. juni ble det 6pnet en lokal geologi-
utstilling i "Garveriet" iMoelv i Ringsakerkommune.
Bak utstillingen stir kommunen, det lokale historie-
lag og Hedmark Geologiforening. Utstillingen byg-
ger pi prof. Steinar Skjeseths arbeider i Mjosomridet,
og geolog Johan Petter Nystuens arbeider i de sen-
prekambriske bergarter nord for Moelv. Foruten
utviklingshistorien og den stratigrafiske lagrekke,
presenterer utstillingen ogs6 flere geologiske nokkel-
omrider av bide regional, nasjonal og internasjonal
karakter. Her kan nevnes:

- Steinsodden ved Moelv som viser skillet mellom
urtids- og oldtidsbergarter

- Holmia Kjerulfi fra Tsmten med en av vire eldste
trilobittformer

- krypepor etter Scolithus i Ringsakerkvartsitt
- Brumunddalsandsteinen fra permisk tid
- Solbergisen/Bangsberget - horsten - som skiller

Ringsaker fra gamle Nes kommune
- nye fantastiske blotninger av Moelvtillitt og

B iskopisenkonglomeratet
- dannelseslikheter mellom de senprekambriske

sandsteinsbergarter nord for Moelv og yngre
oljeforende bergarter i Nordsjoen

Alle hovedbergarter er sk6ret og polert for i frem-
heve sammensetning, msnster og farge. De finnes
ogsi utstilt i sin naturlig form. Av fossilmateriale bor
nevnes en privat eksklusiv samling med pyrittiserte
blekkspruter fra ordovicium.

Veggmodell av Mjosomrddets geologi

Utstillingen er i dag ikke tilglengelig til enhvertid.
Ved henvendelse til Frivillighetssentralen i samme
bygg "Garveriet" 6pner de etter behov. Det tilbys
guide-tjenester fra Hedmark Geologiforening ved
gruppebesok og besok av skoleklasser. Til hssten
vil lereme pi ungdoms-skoletrinnet i Ringsaker bli
kurset i geologi, og det vil bli laget et hefte om utstil-
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Bergartene i Ringsaker i stratigrafisk rekkefalge
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lingens innhold. I til-
knytning til kommu-
nens 5 ungdomsskoler
vil det bli tilrettelagt for
lokale ekskursjonsmil
hvor elevene selv kan

finne fossiler eller ber-
garter av spesiell ka-
rakrer i sitt neromride.

I lopet av hosten/
vinteren vil Hedmark
Energi ha et el. mu-
seumpiplass i samme

bygg. Fra da av vil
ogsi bruk og tilgang til
geologiutstillingen bli
bedre med hensyn til mer fastsatte ipningstider. Det

vil bli tilrettelagt for en felles drift av disse to enhe-

ter.

Vi hiper med dette 6 gi lokalbefolkningen og de

mange besskende fra universitet og hogskole en

bedre service, og et bedre innblikt i de mange geolo-

giske typelokaliteter Mjosomridet er sfl kjent for. For

I i,,,,.t.

Fossilene har fdtt en bred plass i utstillingen

n&rrnere informasjon ring undertegnede pi
tlf .97 72 t5 7l .

Velkommen til Mjosomridetl

So.protambdum
s0-590 mi I ar

1! nt'rc*''''"

Jeg onsker 5 kjope :

Slipe- og poleringsmaskin
Kontakt: Hikon Johnsen
Skurve, 4330 AtgArO

Pd telefon 51617439 eller
Mobil 984 53 156

Besok oss p6 www.geotop.no

Meteoritter
Fossiler

Mineraler
Stein- og smykkeprodukter

GEOTOP
Bilet Geoimport, postboks 1 57 - '1430 As
geotop@geotop.no - www.geotop.no
Ilf | +47 649431'l 4, Mob'. +47 93047 174

I
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l
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NORSK STEINSENTER
STRANDGATEN,4g5O RISOR. TLF.37 15 OO 96 FAX.37 152022

SMYKKEFATNINGER EKTE
OG UEKTE
CABOCHONER OG TROMLET
STEIN I MANGE TYPER OG
STORRELSER
FERDIGE SMYKKER
GAVEARTIKLER
KLEBERSTEINSARTIKLER
ETC, ETC.
ENGHOS

VI SENDER
OVER HELE LANDET

STEINSLIPERUTSTYR
GEOLOGIVERKToY

UV-LAMPER
FOLDEESKER

VERKTOY
RASTElN

BOKER
TROMLEMASKINER

ETC, ETC,
DETALJ
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Se de stsrste klenodier som
noen gang er brakt ut av norske tiell.

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

18.05. - 31.08.04 Alle dager kl
01.09. - 17.05.05 Alle dager kl
Ellers pd bestilling

10-16
12-16

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

H
ui

Evje og Hornnes museum
pi Fennefoss, Evje.

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

materiale fra loka! gruvedrift.

Museet er Apent 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

@
ORKLA
lndustrimuseum

ORKLA lndustrlmuseum
byr pe spennende
opplevelser pe
Thamshavnbanen og I

Gammelgruva.

gruvedrlft og
geologi.

Museet har
heErsapnet, med

utvldete Apnlngstlder
om aommeren.

www.oi.no
Tll72 49 91 00 - post@oi.no

Pb 23,7331 Lskken Verk

"*K%
Spennende natur-

museum som viser
Sorlandets naturhistorie

fra istid til n6tid i et
og botaniske hage sarpreget mitjo.

Fargerik mineralsamling.
Apningstider:
Tirsda -fredag 10 - 15. Sondag 12 - 17.
Mandag og lordag stengt.
SommerApent 20.6 - 20.6.
Tirsdag - fredag 10 - 18
Lordag, sondag, mandag 12 - 18
Besoksadresse:
Gimleveien 23, Gimle gArd, Kristiansand.
Adresse: Postboks 1887 Gimlemoen,
4686 Kristiansand.
Telefon: 38 09 23 88, Telefaks: 38 09 23 78
Webside: www.museumsnett.no/naturmuseum
e-post:
e ksped i sion e n. n atu rm use u m(A ki sti a n sand. kom m u ne. no

UNIVERSITETET
I OSLO

Naturhistoriske museer og botanisk hage

G eologisk mus e um, Zoologis k mus e um
og Veksthusene

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

Botanisk hage:
Lordager, sondager og helligdager 6pner hagen kl.1 0,
hverdager k|.07

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

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

@,
Steintreffet blir 9. -12. september 2004

FOSSIIEIM STEINSENTER
2686 LOM

Mineralutstilling - butikk
I hogsesongen ope

frd 0900 til 2000

Tlt.61211460,
E-mail: fossst@online. no

38



tlniveEitetet i
Bergen

De naturhistoriske samlinger
Mus6plass. 3. Vestibyle: Tlf.: 55 58 29 20
Utenom 6pningstid: Tlf.: 55 58 29 49

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

Stengt mandager

bergen. museum@bm.uib.no

www.bm.uib.no

ffi
S u I itj e I m a G ru ve m u se u m

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

Ttf .: (+!7175640240

Sul itjel m a Besoksg ruve
2 til4 timers omvisninger i

bergmannens rike.
Adr. Sandneshaugen 21

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

http://home.no.net/,sulis/kalender. htm
Her kan du oppdatere deg pd alt som skj er i Su1itj elma.
Aktuelle og gode websider som forteller om hvordan det

st5.r ti1 i dag. red.

r

fr tT irtl TBEilG EBTfr EiT STE'i
.l

* UTROLIG UTVALG AV SLIPT OG USLPT SMYKKESTEIN
* VERKTOY OG MASKINER FOR BEARBEIDING AV STEIN
* DIAMANTSLIPEUTSTYR FOR STEIN
* EKTE OG UEKTE II\TNFATNNGER
* KNIYMAKERUTSTYR OG VERKTOY
* L,![R I MANGE KVALITETER

OG METALLER

* SOLV OG SOLVSMEDUTSTYR
* RIMELIG OG GODT IYYSOLV
* UTSTYR TOR A LAGE SMYKKER I SOLV OG STEIN

Storgt 2ll, 3912 Porsgrunn
Telefon 35 55 04 72 eller3s 55 86 54 Telefax35 55 98 43

I
I
I
I

GRENL6ND
STEIN & SoLV 65

L..IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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ved Hans - Jorgen Berg og Ulla Krusell (tegning)

Du ER UTTELBREDELTG |TETNGAL LIAR.....

Atwoa.T

wllL+uJu*1e*

d

du bruker mye pd d forklare sikkerhetspersonalet at en

steinhammer inngdr i hdndbagasjen og ikke er en sikkerhetsrisiko.

(
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. steinsamlingen veier mer enn deg.

Invitosjontit
Trondelag mineralmesse
lrrd.30. - soft3{.oktobet 2Ol04

o To hele messedager til ende med over 50 salgsbord.
. Stor utstilling av Trondelags flotteste mineraler og bergarter.
. Sarutstilling av kronjuvelene (Prehnitt fra HoltAlen).
. Sarutstilling av vAre eldste mineraler i samarbeide med vitenskapsmuseet.
. Egen stand for Norges Geologiske Undersskelser.
. To geologiske foredrag hver av dagene.
. Spgrrekrok, barneaktlviteter m.m.

Bestilling av bord.
Vi titbyr salgsbord (140 x 70 cm). Fast pris kr.225- pr bord (for to dager).
Salgslokalet bestdr av to gymnastikksaler med samlet gulvareal pA 500 m2.

Du finner bestillingsskjema og utfyllende opplysninger pA:

http://www.tagf.com. html
eller ta kontakt med:

Messesjef Tor Glass: tor.glaso@malvik.kommune.no tlf. 73 97 78 83 (kveldstid)

Jubileumskoordinator Gisle Ro: gisle.ro@online.no tlf.72 88 79 97 (kveldstid)
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Suxrsev -

VurczNaYA soM

DUKKET OPP I FRA

HAVET

Rune S. SelbeklC'' og
Erik Sturkell3

I ir er det fsrti ir siden Surtsey
ble <fsdt>. Selve fodselen var
eksplosiv og voldsom, og de som
var i nrerheten kunne ikke gjore
noe annet en i bare observere
den. Etter en kort og vill ungdoms-
tid, har Surtsey blitt rolig, men lin-
jene er i stadig forandring. Hva
skjedde under Surtseys fodsel,
ville ungdom, og hva skjer med
Surtsey i dag?

20"30'w 20"20'w

Figur l, Selbekk og Sturkell

20'10'w

Figur 1. Oversiktskart over oygruppen Vestmannaeyjar som ligger pd
Surtsey er den nest storste sya Islands sydtcyst, hvor Heimaey er den eneste ayen som er befolket.

i oygruppen Vestmannaeyjar Utbruddet skjedde tre sjomil sydvest for Geirfuglasker som til da var
hvor Heimaey er den storste (fig. Islands sydtigste oy.
1). Det var Surteys fsdsel som

[::T."#l';ffiJ[.*1""-Tnnet observere dan- iffij$lffi f.'::'*il#,jJ#fft1,-.'"'j':;
nelsen av en undersjoisk vulkan som si senere har n6rhankommererRagnarokkher. Detvil siatdeter
byggd opp en helt ny oy. Den spesielle typen av et dirlig tegn n6r han kommeq men denne gangen
vulkanisme har ogsi i ettertid blitt kalt for surtseyisk gikk det bra siden han ble igien ute i havet.
vulkanisme. Forskjellige typer vulkanisme har fitt
navn som strombolisk, hawaiisk, vesuvisk og Utbruddsforlopet
peldeisk. Surtseyisk vulkanisme er definert som en 12. November 1963 ble det registrert en distinkt
type vulkanisme som er sv&rt eksplosiv med ekstrem svovellukt i omride ved Heimaey og inne pi fastlan_
hoy fragmentering av lavaen. Arsaken til fragmenter- det, men det var ingen observrrjo, * vulkansk ak_
ingen er briavkjolingen nir den basaltiske lavaen tivitet i omr6det. Om morgonen den 14. november
kommer i kontakt med vann. Dette medfsrer at la- raporterte fiskebiten isteinir n fra Heimaey, som var
vaen n&rnest eksploderer og danner finkornede tri sjomil vestsydvest av Geirfuglasker at det var etglasspartikler' undersjoisk vullanutbrudd i gang. Geirfuglasker var

den davrerende sydligste Islandske oyen (figur l).
Like etter at vulkanutbruddet hadde begynt ble Manskapet var de fsrste som fikk se begynelsen pi

det diskutert hva den nye oya skulle hete. Den kjente et submarint vulkanutbrudd. For selve utbruddet
islandske geologen Sigur6ur F6rarinssons fireslo hadde havet vert 130 meter dypt p6 dette stedet, og
navnet Surtsey. Navneterhentet fraVoluspi(nr50 i i bpetavkorttidkunne en obse.ve.eennyoy stikki
Kongsboken Codex Regius), hvor det er skrevet at opf av havet.
Surtur kommer i fra syd og at ild folger han hvor han - 

iitt etter kl 10.00 14. november 1963 kunne man fra
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Topogmfi og batymetri
pA og omkring Surtsey

Batymetriske mllinga, juli 1967

strandlinje og topogmfi oppmelt
den 7 juli, t968

Modifisert etter Nomm ( 1970)

e
I

))(_--_-/)
N {9

I

I
I

m0 500 1000

63"1

Surtla

20.38,W 20'36'W 20o34'W

Figur 3, Selbekk og Sturkell

Figur 2. Topografisk og batymetrisk kart over Surtsey og havomrddet omkring. Hovdybden vorfar
utbruddet ca 130 meter. De nederoderte restene av oyene Syrtlingur og J1lnir ligger nordost og sydvest

om Surtsey. Tb kilometer mot nordast ligger utbruddstedet Surtla, der utbruddet ikke brst havove(la-

ten. De fem utbruddssprekkenes omtrentlige plasering er tegnet med rod strek. Forslcningsstationen

Pdlsber (I) ble oppfart 1966 pd den nordlige delen av oya ved lagunen. Pdlsber QI) ble satt opp i
1985. Kartet er modifisert fra Norrman (1970).

luften observere en 500 m lang erupsjonssprekk (med

retning 35') (fig. 2). Eksplosjoner i krateret kastet

materiale over 500 m opp i luften, og lulkanske bom-

ber (steiner) landet over I km fra erupsjonssprekken.

Allerede I 9 november raget den rrye sya 60 m'o.h.

og var 600 meter lang. Mot slutten av november var

hovedvindrettningen sydlig, samtidig som utbrud-

det i den nordlige delen ar,tok, mens det fortsatte i
den sydlige delen. Dette medfsrte at byen hadde en

hesteskoaktig form i en periode (figur 3). I midten av

desember ble den vulkanske aktiviteten konsentrert

i et vulkankrater, og ikke i form av en lang sprekk

som tidligere. Erupsjonsoylenen av damp og fine
askepartikler var pi rolige dager opptil 8 km hoy,

men pi grunn av sidevind ble den vanligvis ikke
hoyere en 2 km. I slutten av Januar 1964 oppharte

aktiviteten i rulkankrateret som ble kalt Surtur I (fig.
2).

Vulkanutbruddet pi Surtsey var ikke over med

dette.29. desember 1963 begynte ytteligere et un-

dersjoisk utbrudd 2 km sst-nordost for den nye oya.

(fig. 2). Den nye aktiviteten foregikk i en sprekk
paralellt med den sprekken som utbruddet startet i.

Denne sprekken var aktiv i ca 10 dager, og en 800 m

lang og 80-90 m hsy ryggble dannet pi havbunnen.

Denne ryggen kom aldri over vannoverflaten, og ble

dopt Surtla.
I lope av de fsrsta dagene i februar 6pnet det seg

en ny erupsjonssprekk, ca 500 m vest for Surtur I.

Aktiviteten okte i den nye eruptsjonssprekken og

etter noen dager var utbruddet like kraftig og ek-

splosivt som det fsrste utbruddet. I begynnelsen
var det flere krater som var aktive langs sprekken,

men etter hvert ble aktiviteten konsentrert i et hoved-

krater som ble dopt Surtur II (frg 2) Et krater var

virksomt nord for det vulkankrateret som ble dannet

i forbindelsen med Surtur I episoden. Dette krateret

var aktivt i noen uker og mot slutten av februar var

utbruddet stoppet opp. Da hade Surtur II byggd seg

opp til 174 m.o.h., som er Surtseys hoyeste punkt.
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Figur 3. Vulkanlcrateret Surtur I ble dannet mel-
lom l4 november 1963 og slutten av januar 1964,
og var aktivt mellom 19 desember 1966 til slutten
av Surtseyutbruddet den 15 juni 1967. Legg merke
til hestesko formen pd krateret, hvor vann slram-
mer inn i lcrateret. Bildet er sansynlig vis tatt i
desember 1963. Foto: Sigurdur b6rarinssons.

Den eksplosive erupsjons stilen til Surtur II varte
frem til 3. april p.g.a at vann strsmte ned i krateret.
Etter den tid kom det ikke vann direkte inn i krateret,
og resten av utbruddet fra dette krateret var hoved-
sakelig i form av lavastrsmmer. Fordi smeltens og
gassenes sammensetning var uforandret, er vekslin-
gen mellom eksplosivt utbrudd og lavastrommer
knyttet til forandring i vanntilgangen. Lavafontenen
fra vulkankrateret pi Surtur II nidde en hoyde mel-
lom 50 til 100 m. I lopet av utbruddets fsrste del steg
lavaniviet ofte opp til kraterkanten, for si 6 renne
ned mot havet med en hastighet pe opp til l0 m/s.
Lavaen fulte ofte kanaler, som over tid utviklet seg
til lavatuneller. I lapet av vinteren I 964- 1 965 obser-
verte en nesten ingen lava pi overflaten etter som
lavaen rant i tuneller stsrstedelen av veien ned mot
havet. NAr lavaen kom i kontakt med havet ble den
sterkt fragmentert pi grunn av den hurtige avkjolin-
gen. Slik fragmentert lava kalles hyaloklastitt. Den
nye oyen utvidet seg suksesivt mot syd, hvor
hyolaklastitten avsatt som et delta opp til havover-
flaten, for si 6 bli overdekket av lavastrsmmer. Lava-
produksjonen fra Surtur Il-krateret varte til og med
17 mai, 1965. Nir utbruddet opphorte i kratem Surtur
II innebar dette ikke slutten for den eruptive virk-
somheten pi og omkring Surtsey. Det blev bare en
kort vileperiode.

Den22.mai 1965 (kanskjesitidligsomden I I mai)
ble det observert indikasjoner pi submarin aktivitet
ca 600 meter ost-nord-sst for Surtsey (figur 2), og
28. mai nidde det undersjoiske utbruddet havover-
flaten. Den I 6 juni var den rrye sya I 6 meter hoy og
hadde en diameter pi 170 meter. Ayavar storst om-
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Figur 4. En av de mange lavatunellene pd Surtsey.
Foto : Sigurdur bdrarinssons.

kring 15. september, da utbruddet al.tok og de erosive
krefterne overtok. Aktiviteten opphorte den 17. ok-
tober og oya forsvant i havet den 24. oktober etter
en stormfull uke. @ya fikk aldri noe offisiellt navn,
men den kalles Syrtlingur (den lille Surtur). Neste
fase av utbruddet skjedde 26. desember 1965 daman
for fsrste gang observerte at noe skjedde sydvest
for Surtsey (figur 2). En ny oy kom over havoverfla-
ten 28. desember (fig. 5).Ayable fortlopende erodert
bort av bolgene like fort som den ble bygget opp.
Dette frregikk flere ganger i lopet av den fsrste ti-
den. En ventet ikke lenge med 6 dope den nye oyen
for J6lnir (ett av de mange navn pi Odin). Etter 20.
januar var det aktivitet kun fra et krater, og ikke en

sprekkesone som under begynelsen av dette utbrud-
det. I slutten av februar hadde J6lnir blitt bygget
opp og erodert bort tre ganger.

Den 28 februar var J6lnir 500 meter lang. Aya
forsvannt og gjenoppstod ytterligere to ganger i lo-
pet av viren. Pi flygbilder fra 14. juni er ayaca2S
hektaq og i begynelsen av august yar bya 70 meter
hoy. Dette var J6lnirs hoydepunkt, men det markerte
ogsi slutten av utbruddet. Allerede 10. august var
J6lnirs stsrrelse blitt redusert til 16 hektar, og 20.
september var bya redusert til en titals meter lang
gmnne som knapt var synlig ved f rere sjo. Sprekke-
erupsjonene i Syrtlingur og J6lnir var kun eksplo-
sive, ettersom lavaen i kratern alltid hade kontakt
med sjovann.

Selve Surtsey glenoptok utbruddsaktiviteten 19.
august 1966. Ne var det Surtur I, som hadde vrert
inaktiv sidenjanuar 7964,reaktivert. Det 6pnet seg
en ca 200 m lang eruptionssprekk, og lavaen flst
igjen utover Surtsey. I lopet av neste dag si ble det
dannet to aktive krater, og lavaen strommet igien ut i
havet (fig. 6).
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Figur 5. J1lnir under sitt eksplosive utbrudd

sydvestfor Surtsey. Oya ble erodert bort
omtrentelig like raskt som den bygget seg opp.

Foto: Sigurdur b6rarinssons.

Fra det nordligste kratere kom det en lavafontene,

og utbruddet lignet Hawaiiske utbrudd med rennede

lava og lite fragmentering. I lapet av hssten og vin-
teren var det kun et av de tre oprinnelige kraterne

som var aktive. Den reaktiverte Surtur I lignet ni
Surtur II, men var mindere i storrelse. Fra og med

begynnelsen av desember flst nesten all lavaen i
lavatunneler ut i havet.

Den 12 desember 1966 rant smi mengder lava ut

av en sprekk pi den nordvestre siden av Surtur I, og

inn i den aktive delen av krateret. I januar I 967 ipnet

det seg en ny sprekk ved nordenden av krateret.

Lavaen herfra flot ned mot den lille sjoen pi Surtsey,

og i lopet av et dogn hadde lavaen fflt opp halve

denne sjoen. Neste dag var sjoen helt fflt opp med

lava, sedimenter og skredmateriale. Senere begynte

lavaen 6 bevege seg vestover mot forskningsstasjo-

nen. 3 januar stilnet utbruddet, og lavafronten stop-

petfor den kom frem til forskningsstasjonen. Etter

dette var det flere mindere og korfvarige utbrudd

relatert til Surtur I, men mengden lava som kom ut av

de sprekkene var sm6. Det siste utbruddet i Surtur I
krateret var 15 juni 1967 og markerer slutten pi
Surtseyutbruddet. Alle utbrudd startet som sprekke-

utbrudd, og de som hadde en viss varighet ble loka-

lisert til kratere. Under det tre 6r og sju mineder lange

utbruddet ble det dannet ca l,l km3 med vulkanske

produkter.

Devitrifi sering og palagonittisering
Nir lava blir raskt avkjolt ved vannkontakt dan-

nes det glass. Dette glasset er lite stabilt, og omdan-

nes over tid. Ved ren nedbryting uten at glasset rea-

gerer kjemisk med andre oksyder kalles denne pros-

Figur 6. Vulkanlcrateret Surtur II ble dannet i lope

av defarste dagene avfebruar 1964. Den eksplo-

sive fasen av utbraddet varte til begtnnelsen av

april, gikk deretter over til en fase med rennende

lavastrammer Aktiviteten i lavakrateret opphorte
l7 mai, 1965. De smd klippeformede oyene i
bakgrunnen er dannet pd samme mdte som

Surtsey, men er erodert slik at bare kjernen stdr
igjen. Foto: Sigurdur P6rarinssons.

sesen <devitrifisering>. Nir denne prossessen ogsi
involverer hydrotermal omvandling og oksydering

kalles denne prossessen <<palagonittisering>. Oksy-

der som NarO, CaO, Al2O3, K2O, SiO, og MgO blir
lutet ut fra glasset, og Fe2* oxideres til Fe3*. Denne

oxidationen gir palagoniten en rustbrun farge. Io-
nene som blir utlutet fra glasset danner nye sekun-

drere mineraler, og dette bidrer til at bergarten blir
mere (sementerb. De vanligste sekundrere minera-

lene pi Surtsey er kalsitt, opal og diverse zeolit-

mineraler som chabasitt, analcim og phillipsitt.
Palagonitiseringen av basaltiskt glass kan gi si raskt

som pflL noen fe 6r, da omvandlingshastigheten fsrst
og fremst er avhengi av fuktigheten og temperatu-

ren. Mikrober som <lever> i glasset er ogsi viktige
for denne omdannings prosessen. Pi Surtsey gikk

palagonitiseringen raskt med hjelp av et aktir4 hydro-

termalsystem (80-100 "C), slik at palagonitisering

skjedde allerede effer bare to 6r. Dette var raskere en

hva man hadde trod tidligere. Palagoniseringen gir
langsomt i ytre lag hvor temperaturen ikke oversti-

ger 20 oC,og i et slikt miljo kan prosessen ta tusenvis

av ir. Et eksempel pi hvor fort dette skjedde pi
Surtsey er at det fins fotavtrkk bevart i tuffen.

Forskningen pi Surtsey
De fsrste som steg i land pi den nye aya dele 6

desember 1963 til stort iritasjon blandt islendinger,

var et par franske journalister fra Paris Match. Ti

dager senere var de forste forskerne i land pL oya,
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Figur 7. De vestre strandklippene bestdr av tuff.
Her gdr erosionen langsomt siden bergarten stdr
godt i mot erosjonenfra balgene. Strand->grusen>
bestdr av store vellrundede steiner ulen nevnever-
dige mengder finmateriale i mellom.Foto: Erik
Sturkell.
og konstaterte at lavaen var av typen alkali olivin-
basalt. Temperaturen pi lavaen som kom ut av krate-
ret var ca I 150 "C. Surtseyjarfelagi6 (Surtseyfore-
ningen), som skulle styre forskningen rundt Surtsey,
ble stiftet 1965. Samme iret ble Surtsey erklert som
naturreservat, og Surtseyforeningen har spilt en vik-
tig rolle ved i sammordne feltarbeidet pi sya, oE
begrense den meneskelige aktiviteten der. Under
selve utbruddet var det hovedsaklig geologer som
besskte aya for b falge utvilkingen pi nrert hold.
Etter vulkanutbruddet si har det i hovedsaklig vrrt
biologer som har besokl Surtsey for 5 folge utviklin-
gen av plante- og dyrerlivetpi det jomfruelige land-
omridet. Geologer har ogsi vrert med for i ffi kun-
skap om subakvatiske utbrudd og prosessene som
former og forandrer oya.

fuet 1966 ble det bygget en forskningsstation pi
den nordlige delen av Surtsey (figur 2). Stationen
ble dopt P6lsber forde amerikanen Paul S. Bauer
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Nedbrytningen av oya
Havets erosjonskrefter har virket siden begynnel-

sen av utbruddet. Vanntilgangen fragmenterte
smelten slik at vulkanutbruddet hovedsaklig var ek-
splosivt. Surtsey produserte mere magma en det ha-
vet greide i erodere bort, og ble derfor tilstrekkelig
stor til i danne en mere varig oy. En kritisk fase for
dannelsen av vulkanske ayer er nettopp i ha et hoy-
ere utbruddsvolum enn graden av erosjon. Syrtlingur
og J6lnir er gode eksempler pi ayer som ikke greide
seg mot havets erosive krefter. Disse oyene ble
erodert ned for fort til at de fikk dannet en hard
palagonisert kjerne. En indikasjon pi havets krefter
er f. eks. at blokkene pi stranden til Surtsey ble godt
rundet i lope av en vinter.

Mnd er ogsi med pi i erodere ned Surtsey, men
det er bolgeerosjonen som er mest effektivt i ned-
brytning. Atlanterhavets kreft bearbeider den lille
oya, og er mest effektiv i de omridene som er rike pi
sprekker, med tynne lavalag, og i omrider som ikke
erpalagonisert. Haverosjonen har laget l0-20 meter

\

skaffett finansiering til huset. Plaseringen av
forskningsstationen, var ikke ideell fordi havet spiste

seg inn mot stasjonen. I 1985 ble huset overgitt til
havet, samtidig som Surtseyjarfdlagi6 satte opp et
nytt hus (P6lsbrer II), men da pi et mye sikrere sted.
Frem til og med mitten av ittitalet var det mulig 5

lande med smi fly pi Surtsey. <Landingsbanen> ble
med 6rene kraftig forverret, og flere store steinerkom
frem i landings stripa. I dag er det anlagt en lan-
dingsplass for helikopter like ved P6lsbrer II (figur
2). Det er i dag svart vanskelig 6 komme i land med
bit pi Surtsey siden det som en gang var en sand-
strand nA er en strand bestiende av store og smi
blokker (figur 7).

Surtsey er et perfekt sted for 5 studere hvordan
nytt land koloniseres av vegetation. Biologerna har
fra begynnelsen av fulgt utviklingen og nesten di-
rekte etter Surtseys dannelse i 1964 ble det obser-
vert opptreden av alger. Den fsrste planteveksten
som invaderte Surtsey var arktisk marviol (Cakile
arctica). Strandarve (Honkenya peploides) som ni
spred over store deler av aya ble forst funnet i 1967
(figur 2). Den trives bra i sanden, p6 lik linje med
planten strandrug (Leymus arenarinus), som er god
til i etablere seg i det sandige miljoet. I 1998 kunne
mann konstantere at oya hadde 47 ulike plante-
vekster, som alle hadde vandret inn naturligt, etter-
som det er forbudt 6 innfsre vekster til Surtsey. Det
er i dag registrert minst 5 fuglearter som hekker pi
Surtsey.

.J
)



hoye strandklipper i lavaen og erosionen terer seg

videre inn mot kjrernen (figur 8). Pi den nordvestre

delen av Surtsey er det en bratt klippe. Denne klip-
pen er en del av den mest motstandsdyktige delen
av aya (figur 7 ), forde denne delen er mere massiv og
har frerre sprekker. Den nordlige delen av Surtsey er

en odde (ftg.2 og 8) som bestir av lose strand avlei-
ringer (sand og sten) og med tiden har den nordlige
odden beveget seg mot ost. Figur 8 viser hvordan
Surtseys omrisse har forandret seg med tiden. Aya
var storst ved slutten av utbruddet sommeren 1967.

Flateinnholdet ph 2,65 km2 minket raskt, og i 1998

hade var det redusert til 1,47 kffP. Den palagonitiserte

kjrernen av rulkanrsret vil vrere det som stir i mot
erosjonen lengst (figur 8). Dagens observerte
nedbrytningshastighet er omkring 2 hektar per ir,
men denne hastigheten vil avta med tiden. Bereg-

ninger viser det bare vil vrere den ca 0,4 km2 store

palagoniserte kjernen som vil st6 iglen i tr 2115.
Mange av de andre smi oyene i Vestmannaeyjar er

slike gjenstiende kjerner.

Nir tiden kommer si rorer kanskje jotnen Surtur
pi seg igjen. Neste gang er det ikke sikkert at han

noyer seg med 6 sti ute i havet, men kommer opp pe

land og sprer mere odeleggelse. Et kommende Rag-

narokk?
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Figur 8. Forandringen med tiden av Surtseys lqtstlinje. ,lr
1967 var storrelsen 2,65 km2 og dr 1998 hade areealet
minket til 1,47 km2. Den mest motstdndsdyktige delen av

oya bestdr av tufi som er overdekkt av lava i de sentrala

delerne av krateret. Det er disse delene som kommer d std

igien om ca 150 dr, mens resten vil ha blit erodert bort.

Figuren er modifisert fra Jakobsson med Jlere (2000).

Denne figuren ble skadet ved oversendelsen, vi klarte ikke

i ipne den. Den kommer med i neste "Framhaldssoga om

Islands geologi". Folg med!
red.
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Toll, tull og problemer
Det har vart en diskusjoner om hva som gjelder

av lover n6'r vi, som gode nordmenn skal reise til
Sverige virt kjrere naboland og selge og handle med
steiner og mineraler etc. Dette gjelder i store trekk
ogsi for andre Eu-land, f. eks. Danmark.

Ved henvendelse til svenskatuller harjeg fbtt opp-
lyst folgende:

Ved innreis til Sverige mi vi fsrst innom tullen og
fr tolklarert alle salgsvarene som vi har med oss. Si
skal det betales 25Yo av totalverdien i moms. Hvis
ikke det varepartiet blir solgt, og man derved har

Ad. stein og mineraler nevnt i

Johannes Apenbaring
(og vire? red. anm.) i bibelen.

Kanskje litt interessant for STEINs lesere.
Dette er om det nye Jerusalem og stir i kapi-

tel2l:
Han som talte til meg, hadde en milestang

av gull; med den skulle han mile byen med
dens porter og murer.

Byen dannet en firkant, hvor lengden og
bredden var like store.

Med stangen m6lte han byen.
Den var 12000 stadier hoy. Han milte ogsi

bymuren: Den var 144 alen hoy etter mennes-
kers mil som ogsi er englenes m6l. (l alen ca.

50cm).
Muren var bygd av jaspis, og byen selv var

av rent gull, lik det klareste glass. Grunnsteinene
i bymuren var prydet med all slags edelstener.
Den forste grunnsteinen var av jaspis, den an-
dre var av safir, den tredje av kalsedon, den

fierde av smaragd, den femte av sardonyks,
den sjette av karneol, den sjuende av krysolitt,
den ittende av beryll, den niende av topas,
den tiende av krysopras, den ellevte av hya-
sint, den tolvte av ametyst. De tolv porter var
tolv perler, hver port laget av en eneste perle.
Gaten i byen var av rent gull, gjennomsiktig
som glass. Og her er det aldri morkt.

Dette mi jo bli et vakkert syn vil jeg tro. - Et
vakkert eventyr.

Med vennlig hilsen Gerd Helen Lanseth
som ogsd la ved et fint bilde av

betalt inn mer moms enn det man har solgt for , si vil
det overskytende ikke bli refundert. Svenska tullen
refunderer ingenting.

Og det giores ikke forskjell pi amatsrer ellerprofe-
sjonelle handelsfolk.

Slik er altsi regelverket. Tar man sjansen pi inn-
reise uten tollklarering pi forhind, si kan folgende
inntreffe scenario finne sted:

Man ffir bessk av f.eks. en svensk politimann, el-
ler tuller. Og ffir sporsmil om tolldeklarasjon. Har
man ikke det,vil man bli arrestert, hele varebehold-
ningen bli beslaglagt, man blir botelagt, og i tillegg
til det , muligens, ble en tettsforfolgelse i det sven-
ske rettvesenet.

Et elrsemplar av den 9. grunnstein. Som det stdr i Skrif-
ten, - en topas. Stuffen er 15 cm bred og har sin opprin-
nelse i Afganistan. Samling Steingrim Nuten som slett
ikke vil bruke den som grunnstein. Han wrderer imidler-
tid d avhende den for et par lapper om noen skulle vere
interessert (redaksjonen anviset: gi bud!.)
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20. gtaln og mlncmlmocso

I ltoqcchallcn
24. - 26. aeptomber

Apningstider:
Fredog: 12.00 - 20.00
lordog: IO.OO - 18.00
Sondog: 10.00 - 17.00

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

innen alternativ livsstil.

Utstillere fra mange nasjoner fordelt pA 4000 m'?

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

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

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 p6 telefon.

Arild omestad tlf: 99245100 / 38156041
Frank Strommen 91715542 I 3A1OO791

Vi sender din bestilling
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FLOTTE HANDLAGDE SOLVSIVYKKER IVIED NORSKE STEINER

TOPP-SLIPTE 1GBOSJONGER I NORSK STEIN

STEINKJEDER BAROKK I NORSK STEIN

GAVER I NORSK STEIN
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AIt er laget i eget sliperi og s@lvsmedverksted
storst utvalg ved besok i var butikk i Evje [apent hele Sret)

Ellerhos vflre samarbeidspartnere: Bergen Steinsenter, Jostedalsbreen Nasionalparksenter,

Blfifargeverket, Gullsmed Domaas og Dahlsveen i Trondheim og flere andre.

Sommercomping fro co, 'l 
. juni til 30, September

Opplysuiuger': JarlJ. Verhagen - -1735 Erje
(-r7) 37e30161 
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Dpost: Oddestetruuen@tiscali.uo 
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Fint, hendig og nyttig hefte!
Det kan tenkes at du visste at

Svein Arne Berge samler micromounts fra syenitt-
ene i Osloomridet og at han gjerne vil bytte minera-
ler og utveksle erfaringer med andre samlere. Sann-
synligvis visste du ikke dette, ni vet du det, og vil
du ha det bekreftet kan du bare ringe ham. Nummeret
er (som de sier pi f.eks. 1881): 33463558, eller sende
en e-post til svaberge@online.no

Mer 6 vite er: at bide Berit og Svein Schie samler
mineraler, helst norske, og at de sliper og bearbeider
stein, samt at de gjerne vil bytte/selge. De bor i Oslo
og har tlf. 22322537 .

Dette vet jeg etter 6 ha sett lifi pe "Fortegnelse
over norske steinsamlere 2004". Det er en enkel og
grei trykksak. Leder i NAGS, Knut Edvard, skriver i
forordet: " ....... Hipet er at den kan stimulere til skt
kontakt oss steinsamlere i mellom. Denne forste ut-
gaven gis i fsrste omgang gratis til alle dem som er

Arsmote 2004
Et ganske fomoyd avgiende styre (f.v. Jan Strebel,

Bjom Otto Hansen, Knut Edv. Larsen, Thor Sorlie)
etter 6 lagt fram styrets irsberetning for 2003. Her
har red. plukket hva de var fornoyd med:

Hjemmeside pi internett. Stoffet hat vert bra og
formen/presntasjonen fungerer. I det hele tatt; 35000
treffe er registrert de siste par 6rene. En god info-
kanal.

De tiltak som har vrert tattmht i stimulere kommu-
nikasjonen mellom styret og enkeltforenongene og
mellm foreningene harbiret frukter. Turer og felles-
aktiviteterhartiltatt i omfang. NAGS infoperm med
de rid og tips som finnes der, ser ogsi ut til i vrere et
godt tiltak for 5 oke aktivitene.

Heftet som er nevnt over vil ogsi ganske sikkert
fare tll et tettere flere og mere solid netfverk mellom
geologi- og naturinteresserte.

Det har vrert mye fram og tilbake med forslaget til
50

listet i heftet. Derfor denne enkle sort-hvit utgaven.

Vi har ikke planlagt i massedistribuere dette heftet.
Kom du ikke med? Eller nir du ser dette produktet

si tenker du at det skulle vrere kjekt 6 vrere med
likevel. Fortvil ikke! Det er mulighet i neste utgave.
Bakerst i heftet finner du et skjema du kan fylle ut i
sende inn.

Men hva er et hefte utgitt av NAGS uten stein? Vi
arbeidet en del med 6 lage en si komplett liste som
mulig over alle godkjenyte norske mineraler. En kort-
utgave, av denne om du vil finner du bakerst i heftet.
Den fulle listen med billedmateriale, belegg og
litteraturhenvisninger vil du finne pi www.nags.net

Kommentarer og ideer til heftetsendes til
info@nags.net eller til NAGS postadresse:

NAGS, v,/Knut Edvard Larsen
Geminiveien 13, 3213 Sandefi ord
Denne adressen kan du ogsi bruke om du vil vare

med i neste utgave. Det skal undertegnede gjore, si
blirjeg kanskje kvitt (bytte/selge) noen overskudds-
kilo (820) rundt husniva som kanskje kan hektes pi
kroppen (god mat og rolige dager), slik at matchvekt
(82kg)igjen kan oppnis.

red.

ny minerallov. Ni ble forslaget tmkket tilbake igien,og
Nags trengte seg inn i rett tid og rakk og avgi i kom-
mentarer fsr den nye horingsfristen utlop (for26.al-
gust!) Ja det er det gamle, men reruderte NOU 1996:
11. Foralg til ny minerallov. Det har gitt tregt, dette
men slik er det. Mange ser at de er best tjent med at
gamle opprettholdes. Det gir si mange grisone-
tolkning, og god juristmat.

Mange turguider er scannet og lagt inn pi CD-
rom og distrubuert til foreningene.

NAGS-medlemskort-fordelskort er sendt ut til de
foreningene som har fulgt opp dette.

Steintreffet i juli i for pi Eidsfoss var vellykket i
forhold til milsettingen. Det har blitt en fin blanding
av faglig og sosialt tiltak som fungerer godt. infra-
strukturen og xxxxxx har satt seg.

Liste over godkjente mineraler i Norge er sluttfort
og lagt ut pi nettet. Kortversjonen er ogsi trykket.
(se art. over)

Regnskap og revisjonsberetning ble ogsi god-
kjent.

I det hele tafi alt ydet pi at styret hadde gjort et
godt arbeid, noe de fikk behorig aplaus for,og i neste
STEIN skal vi ta en gjennomgang av de tiltak som
det nye styret ni har tatt fatt p5.

red.
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