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Rettledning i bruk av avhandlingen.
Når man bare kjenner en forekomsts navn eller nummer, eller bare forekomstens

beliggenhet, kan man finne frem til beskrivelse av den søkte forekomst (pp. —57)
ved å bruke en eller flere av de følgende deler denne avhandlingen inneholder:

1) Liste over forekomstene ordnet alfabetisk (pp. 15—18) med oppgave for hver
forekomst om nummer og side hvor den er beskrevet i dette hefte.

2) Paragenese-plansje hvor forekomstene er ordnet etter nummer, (Pl. 1).
3) Forenklet geologisk kart «Kviteseid» (ca. 1:200 000) hvor forekomstenes belig

genhet er avmerket med nummer, punkt (og strøkretning) (Pl. 2).

Instruction for the use of this paper.
When o«/^ the nåme of a deposit or its number, or only its locality is known, full

6etailB of the 6eposlt can be ioun6 (on paZez —57) by uzinA one or other of the
following parts of this booklet.

1) List of deposit arranged in alphabetic order (pp. 15—18) where also number and
page of description is indicated.

2) Paragenesis-table where the deposits are arranged according to their number
(Pl. 1).

3) <3enerall2e6 ZeoloZical map «XviteBei6» (1:200 000) tne /ocH////^ ok tne
6epoBitB are in6icate6 kv numder, point (an 6Btrilce 6irection) (?I. 2).



Abstract
Approximately 115 mines and clahns have been examined in the years

1941—1961 during regional geological mapping of the Kviteseid quadrangle.
The map area covers a part of the —s^/s/-^/ ore provincey> e^/H^
lished by prof. J. H. L. Vogt in 1886. The oldest mine in the area, o/ie^e^ in
the year 1524, was worked for silver bearing chalcopyrite and bornite. Other
mines have been worked for gold, native copper and silver, molybdenite, galena,
arsenopyrite, bismuthinite. All the mines have /o«F since been H^H«^c»»e^ and
most of the surface workings are overgrown and difficult to find.

The 15 native copper and silver deposits (which also contain vanadium
minerals) form a separate group. They are all situated along the contact
be/^se/? a sandstone and an overlying basalt, the ore being confined to the
sandstone.

Most of the o/He? </e/>c>^^ are of quartz vein type. In quartzites which
cover the greatest part of the map area, most of the quartz veins are barren.
The great abundance of ore minerals in quartz veins in basic lavas and basic
sills may be due to favorable pH conditions in these rocks. The galena deposits
are found within a limited area dose to a penetrating granite. The ore mineral
parageneses in some of the deposits may have been formed under hypothermal
to mesothermal conditions whereas other possibly originated at lower tempe
ratures.

The occurence of bismuthite (carbonate of bismuth) in one of the mines, is
the first recorded in Norway.



Innledning
Telemark er ec av Norges gamle grubedistrikter med betydelig virksom

het allerede fra begynnelsen av det 16. århundre. De første geologiske beskri
velser om områdets gruber og skjerp er fra ca. 1850. En omfattende redegjørelse
ble gitt av prof. J. H. L. Vogt i 1886 under titel av: «Om den Thelemark-
Sæterdalske ertsformation», idet han med denne betegnelse sammenfattet
malmforekomstene innen et ca. 20 km bredt belte med lengdeutstrekning
ØNØ—VSV ca. 120 km. Hans arbeide vakte berettiget oppsikt kanskje særlig
fordi han her påviste en regional fordeling av endel ertsmineral-parageneser i
grenseområdet for den granitt han antok hadde forårsaket malmdannelsen.
Samtidig med at Vogt gjorde sitt feltarbeide i begynnelsen av 1880-årene,
og kanskje nettopp fordi han reiste rundt i Telemark, bredte det seg en ut
preget skjerpefeber blant bøndene i distriktet. Vogt fikk derfor en enestående
anledning til med kjentmenn ved sin side, å besøke friske skjæringer og også
gruber som den gang var i virksomhet.

(gjennom tidene nar det vZert grubedrilt pa gull, gedigent kobber, sjslv,
kobberkis, kobberglans, bornit, molvbdenglans, bl/glans, arsenkis og vismut
glans.

I 1920-arene tok Klorges (Feologiske Undersøkelse opp nve undersøkelser
av området, idet direktør d. Lugge, tildels sammen med berging. H.

der, besøkte mange av de gamle grubene og skjerpene i korbindelse med rekog
noserende geologisk kartlegging. Inntil ca. 19^0 var der topografiske kart

grunnlag sa, dårlig at ingen ville tors^ke detaljert geologisk kartlegging eller
kartmessig avmerking av skjerpene.

vec soLo^/«>bs gradteig-kart i målestokk 1 : 100.000 Kviteseid LS6V,

utgitt 19^1, dekker en sror del av området lor «den i^elemark^Xterdalske
ertsrormation», således at det kart som Vogt publiserte i ovennevnte avnand-

Ung kra 1886 (i nlervZerende publikasjon gjengitt som tig. 11) i vesentlig grad
kaller innenkor Zradteig Kviteseid. va dr. H. Neumann i 1941, den gang som
assistent ved Norges (teologiske Undersøkelse, begynte den geologiske kart»

legging innen Xviteseid-bladet, var det lians nensikt c>F^ a studere erts-mineral
paragenesene. Han kunne meget snart levere en meddelelse om de regionalt
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I'eZnlorlclarinZ til tiZ. 1

7»V* *;] Granitt og gneis, dels yngre, dels eldre enn Telemark suiten.
'^'."l^ Granite and gneiss, partly younger, partly older than the Telemark

suite.

Granitisert sur lava.
Granitized acid lava.

«Leptit», «granulit», amfibolit, agglomerat etc. (suprakrustale berg
arter tilhørende Bandak-gruppen?).
*Leptite*, «granulite», amphibolite, agglomerate etc. (supracrustals
of the Bandak groupP).

BANDAK-GRUPPEN, sure og basiske lavaer, kvartsitt, konglo
merat etc.

&4

5*
Sot
% i
<< "I

Bandak group, acid and basic lavas, quartzite, conglomerate etc.

-;j.-v : : : Q-V-y I SELJORD-GRUPPEN, vesentlig kvartsrike sedimenter. To skifer
!?/?':.?;? lag er tegnet inn. Basiske lagerganger er utelatt.
WiMWW Seljord group, mainly quartzrich sediments. two beds of schists
¦¦^¦•¦'Æ^-:1 are shown. Basic sills not indicated.

Velnolic-tolinaBjc>nen, veB. basiske
lavaer og tuffer.
Vemork formation, mainly basic lavas and
tuffs.

RJUKAN-GRUPPEN.
Rjukan group.

Tuddal-formasjonen, ves. sure
lavaer og (reo-ignimbriter?).
Tuddal formation, Mill»/)/ acid lavas (and
reo-ignimbrites?) .

Fig. 1. Forenklet geologisk kart over den sentrale del av Telemark-området. Gradteig
kartet «Kviteseid» dekker den nedre venstre fjerdedel av fig. 1. Kartet er sammenstillet

av forfatteren 1961 og tegnet av J. Frøstrup.

s^/?///lie^ geological map of the central part of the Telemark area. Quadrangle map
«Kviteseid» covers the lower left quarter of fig. 1. The map was compiled by the author

1961 and drawn by J. Frøstrup.
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og petrografisk vel avgrensete forekomster av typen gedigent kobber sølv i
Dalane (Neumann, 1944), men fikk ellers selv liten anledning til planmessig
a lete frem alle de andre forekomstene. I Foslie's oversikt over gruber og skjerp
i Norge av 1925 (se tig. 2) er nevnt ca. 60 forekomster innen kartbladet.
Omtrent halvparten av diBBe ble funnet under Neumanns alminnelige kart
legging av området, hvor I'. 3.oBenc^viBt, T. Siggerud, S. Svinndal og jeg selv
deltok som assistenter og medarbeidere. Statsgeolog A. Poulsen besøkte noen
av de gamle grubene ved Kviteseid sommeren 1942. Kartbladet Kviteseid ble
trykt som geologisk kart 1961. Et forenklet geologisk kart over samme område
er Pl. 2 i denne avhandling.

Da jeg i forståelse med dr. Neumann og Norges Geologiske Undersøkelse
skulle utarbeide en geologisk beskrivelse av kartbladet Kviteseid (og det nor
denfor-liggende kartblad Rjukan som var trykt samtidig), fant jeg det natur
lig først planmessig å lete opp samtlige gruber og skjerp. Dette ble gjort fordi
det ble ansett å være på høy tid å finne stedene og avmerke dem på kart, hvis
man skulle kunne gjøre bruk av gamle menneskers kjennskap til lokaliteter
og historie.

Ved en foreløpig bearbeidelse i —61 av materialet innsamlet under
den generelle kartlegging, ble det klart at en påfallende stor del av de allerede
kjente gruber og skjerp lå i en bestemt og karakteristisk del av Telmark-om
rådets suprakrustale bergarter, nemlig i Bandakgruppen hvor basiske lavaer er
dominerende. (Dette forhold kjente ikke Vogt til, fordi han ikke nådde hatt
anledning til å foreta noen regional kartlegging). Det var da ønskelig å ha et
så stort materiale som mulig for hånden, for a se hva dette kunne bety. Like
ledes var det av interesse a kontrollere om Vogts regionale erts-mineral-para
genese-fordeling stemte, og om den kunne suppleres, bl. a. ved de skjerp Vogt
ikke kjente ril og den skjerping som ble gjort etter at Vogts arbeide var trykt.

del av Bommeren 1961 anvendte jeg deltar til a lete opp alle de Blcjerp
Bom enda ilclce var beB^llcc i nvere tid (etter 1940). dand. real. (^r^nnaug

tole 30m min 288i8tent endel av dette keltarbeide Bvm ogBa omkattec innBam
ling av prøver.

I det foreliggende arbeidet er et Bted nvor dec kar vsert Blcutt eller graver,
tvdeligviß med den nenßilct a kinne malm, Icalt et Hviß det utk^lte

arbeidet pa et Bted er lcommet 82 langt at ner er Btoll og/eller B^nk, eller nviß
det kolßt2eß 2t ner N2l vZerc pr^lvedrikt av noe omkang, blir Bteder omtalt Bvm
grube. I tvii3tilkeller er anvendt den beregnede Bvm blir brulct blant rolle pa
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Fig. 2. Utsnitt av Kart over Syd-Norges Gruber og Malmforekomster (Foslie 1925).
I tillegg er granitt og gneis-områder skyggelagt. Kviteseidbladet er avmerket.

A part of the map 'Mines and Claims in Southern Norwey» (Foslie 1925). In addition,
F^»^e and F»sin <l/e^ have been shaded. The Kviteseid quadrangle is indicated.

I: Skafså-granitten, II: Klovereid-granitten, III: Bandak-granitten, IV: Bessefjell-granitten,
V: Vehuskjerringa-granitten, VI: Hjartså-granitten, VII: Fjellstadfjell-granitten, VIII:
Svartdals-granitten, IX: Venaasfjell-granitten, X: Gausdal-granitten, XI: Tinnsjø

granitten.
1. Mosnap grube, 2. Grusen grube, 3. Moberg grube, 4. Nesmark grube, 5. Åmdal gruber.

stedet eller er anført i gamle papirer. Som en felles betegnelse for gruber og
skjerp er anvendt ordet malmforekomster eller bare forekomster. Ingen av de
nevnte begrepene må oppfattes som antydninger om mulige mengder av erts
mineraler eller drivverdighet.

En verdifull kilde for opplysninger har vært Norges Geologiske Under
søkelses meget vel ordnete «Bergarkiv», bestående av kartotek, rapportsamlin
ger o.s.v. Når bergarkivets opplysninger kunne suppleres av den stedlige
befolkning, skulle det antaes å være enkelt å finne frem til alle lokaliteter som
var av noen som helst betydning. Det viste seg imidlertid at man selv med
tilsynelatende gode beskrivelser, ofte hadde vanskelig for 2 finne stedene i den
tette skogen, under fyllinger og dyrket mark, dekket av mose og råtne trær.
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vet samlede antall torekomster innen XvireBeidbladet er na langt over 100.
ver er tunnet tallrike lokaliteter Bc»in ikke var rapportert i bergarkivet. (ver

viBte Bcg kor^vrig etter nverc at gamme Bkjerp kunne na 3—43—4 kolBkjellige
navn, og skrivemåten kunne vNte svZert korskjellig). Antall gruber og skjerp
er langt kavere enn det Bom Btar pa dec trvkce geologiBke Icarc av 1961. I de

ta tilteller kvar det kan paviBeB kolBkjell mellom det trykte geologiBke kare og
det kart Bom Wger denne avnandling, nar dec gjelder beliggenket av gruber

og skjerp, er det denne avnandlingB angivere Bom 3K21 vsere den riktige og
beste. Lokalitetene er ner anZitt ve6Bte6etB lenZ6e veBt tor Oslo (x-akse) oZ
Bte6etB bre66e (v-akBe), slik 6et kan leBeB ve6tallanZiveiBe i kartets ramme (?1. 2.)

I Foslie's avhandling av 1925 er det anvendt en nummerering av fore
komstene nvor grubene og skjerpene innen Østlandske bergdistrikt med nr.
387—400 og 402 441 samt 447, 475, 480 og 481 ligger innenlor kartbladet
Kviteseid. Når det na er kommer «nve» skjerp i tillegg, er disse gitt supplerende
bokstaver b, c, 0.5.v., og 440 b betegner således et skjerp som Foslie ikke har
i sin liste. Det ligger nær forekomst 440 2 (hos Foslie 440). Hvor det ikke
er blitt nødvendig med b, c, o.s.v. er brukt bare tall. Strøk og fallmålinger er
gitt med 360° inndeling.

I BVXIt mange av skjerpene var det bare skutt Isiis noen sma prøver av
tjelloverklaten. I^vor der var Bvnker og Btoller var disse ottest vanntvlte, slik at
det var umulig a samle prøver tra tast tjell. InnBamlinger er dertor i de lleBte

tilteller gjort i gammelt, utBprengt materiale, idet ingen gruber var i dritt,
og ingen Bkjerp nådde virkelig triBke snitt.

prevene er ved innsamlingen kritisk vurdert tor a unngå a ta med stikker
som kunne vlere brakt til stedene tra andre skjerp, 'lo Blike klvttinger synes
sikre (Lj^rnbaas og kinnkos).

liver torekomst er beskrevet (nZermest i telegramBtil) ved angivelse av
litteratur, lokalitet, ertsmineraler, deres torekomstmate og til Blutt meddelelse

om nvilket arbeide er uttært pa stedet. Xobberlasur og malakit som tinnes pa
nesten alle torekomster nvor det er andre kobbermineraler, er ikke t^jrt opp
under beskrivelse av torekomstene.

I litteratur-toltegnelsene er ikke tatt med ?08lie'8 avnandling «Bvd-Ksolges

gruber og malmkorekomster», borges (^eol. Unders. 126, 192). Hvis tore

komsten er betegnet med et tall og bakstavet t. eks. 440 2, eller bare et tall,
t. eks. 402, er torekomsten nevnt kos ?oslie. Hvor det i ?l. 2 og i beskrivelsen

av mineral-p2l2geneßene kor de enkelte gruber og skjerp Bt2l ? i torbindelse
med et mineralnavn, becvr det usikkernet om mineralet virkelig toreligger,

således kan det vZere rapportert tidligere, men ikke gjenkunnet i de senere ar
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(etter 1940). Hvor man bare kunne støtte seg på eldre beskrivelser har det
ofte vært vanskelig å avgjøre om gangmektigheten refererte seg til hele kvarts
gangens bredde eller bare til den malmførende del.

Mineralbestemmelsene er gjort ved hjelp av håndlupe og binokularlupe.
Endel prøver er undersøkt ved Geologisk Museums røntgenlaboratorium ved
cand. real. S. Bergstøl. Noen få polerslip er undersøkt av dr. F. M. Vokes og
cand. real. O. Jøsang. Ingen prøver viste merkbar radioaktivitet, når unntas
enkelte stuffer fra de gedigne kobber-sølvforekomstene i Dalane. Ved ultra
violett lampe ble det påvist scheelit bl. a. i flere molybdenglans-forekomster.

I den navnelisten som følger på de nærmeste sidene og likeledes i hoved
beskrivelsen (pp. 19—57) er rekkefølgen alfabetisk. Navnene er stort sett
skrevet slik som i Bergarkivet og/eller i Foslie's avhandling. Skrivemåten
er følgelig ofte litt gammeldags og følger ikke alltid skrivemåten på det trykte
kart. Aa = å er sist i alfabetet. I listen over forekomstene (Pl. 1) er det num
merordning.

De eltBmineraler Bom er paviBt er bl. a. lj^lZen6e:

Elementer: kobber, sølv, gull. Sulfider: kobberglans, neodigenit, bornit,
sinkblende, kobberkis, tennantit-tetraerit, idait, magnetkis, blyglans, claus
thalit, covellin, vismutglans, emplektit, galenobismutit, svovelkis, løllingit,
arsenkis, molybdenglans. Oksyder: kuprit, magnetit, jernglans, ilmenit, rutil.
X^^o^^/e/-.' KobberlaBur, malakit, vismutspat (ny for Norge). Molybdater:
Bcneelit. Vanadater: tyuyamunit.

Et avsluttende avsnitt inneholder noen sammenfallende bemerkninger om
forekomstene, dog uten at de genetiske forhold drøftes i detalj. Avhandlingen
er å betrakte som den første i en serie av flere avhandlinger om geologien i
den sentrale del av Telemark. I en følgende avhandling som blir bilagt de trykte
geologiske kart (1 : 100.000) Kviteseid og Rjukan vil den regionale geologi
få en bred plass. Det refereres forøvrig til «Geology of Norway» NGU 208
pp. 49—58 og «Guide-book h» i NGU 212.

Det gißreB i 6enne avnan6ling intet kor^k pa a vurdere lorekomBtene3
ver6i me6kenblikk pa mulig kremti6ig utnvttelBe, men 6et mate

rialet Bom kremleggeB vil kornapentlig vZere til njelp, om man en gang tenker
a ta opp prove6lilt noe Bted innen omra6et. Det er a. nape at materialet ogBa
kan veere cc go6t grunnlag kor mulige kremtidige vitenBkapelige 6etalj-un6er-
B^kelBer Blik Bom allereie er gjorc k. ekB. ve63kolterberg Zrube, 420a.
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Den eneste drift som foregår på mineralsk råstoff innen kartbladet Kvites
eid er såvidt vites i «Kvartsbruddet» ved Gullnes på sydbredden av Bandak. Da
det jo egentlig faller utenfor avhandlingens ramme, omtales bruddet umiddel
bart nedenfor og i korthet.

Årsproduksjonen er nå ca. 4000 tonn kvartsitt som i sin helhet leveres til
Borgestad fabrikker, idet båt henter den nedknuste bergarten (nevestørrelse)
fra nybygget silo (1957) ca. 2 ganger i uken. Bruddet er na 60 m bredt og
65 m høyt. Den eldre drift fra ca. 1895 til 1956 foregikk fra en såle ca. 5 m
over Bandak. Ved den nyere driften arbeider man mest høyere oppe og lar
bergarten rase ned gjennom en naturlig port til den gamle sålen. Kvartsitten
(av Eidsborg kvartsskifer), som mest el brunrød på grunn av jernforbindelser
pa sprekkeplanene, står i metertykke benker med strøk N3B, og fall 80 vest.
Mot vest begrenses bruddet av et ca. 10 m bredt amfibolittlag. I øst er det
bergarter som ikke er drivverdige fordi de spalter så ugreit og er mer urene.
Her finnes også kritthvite lag som lett knuses i hånden til fin, hvit pussesand.

Arbeidet på Gullnes begynte egentlig en gang før 1895 med pussesand
produksjon ved en mann som het Solberg. Fra 189)—1918 ble det drevet
kvartsbrudd ved Bent Bakke sen. I de to følgende ar drev Borgestad fabrikker
bruddet selv. I perioden 1920 56 var det John Christensen, Lårdal, som drev
det. Senere el det drevet av Bent Bakke jr., Lårdal. Det er ingen kjørevei frem
til bruddet.

(?eoloZiBlc

BarBZr. 1, 0810.
1962.

Under trykkingen ble det mulig å tilføye noen bemerkninger om fore
komstene nr. 394a, b, 400d og 447b samt kvartsittbruddet ved Gullnes, som
ble besøkt sommeren 1962.



ALFABETISK LISTE OVER NAVN OG NUMMER PA GRUBER OG
SKJERP INNEN KARTBLADET KVITESEID

med angivelser av side hvor forekomsten er behandlet.

428bgrube, se valariekeitet 24
408 Ankergruben, se Lundevassdalen 44
402 Bandak grube 19
389 Lalsta6 Bkjerp, 8e Lieka 20
392a Baugerudjuvet forekomst, se Åmotsdal 57
427b Bekken (Bækken) skjerp, se Dalanefeltet 24
480a Berge grube og b) Ams skjerp 19
404 Berge skjerp, se Grave(r) 31
429b Bergdal grube, se Dalanefeltet 24
426 Bergland grube 20
412a-c Bjørguvstøl skjerp 20
409d Bjørnbaas skjerp 20
409e Bjørnsbaasbrøt skjerp, se Langmyr 42

Bjørnflåten (berghall ved Jusurei), se Dalanefeltet 24
389 Bleka (— Svartdal) grube 20
390 Blengsdalen skjerp 21
409 Breidalen felt, 5e Listulli 43

Bukselår — Høire Bukselår skjerp, se Dalanefeltet 24
428c Bustigen skjerp, se Dalanefeltet 24
424a Bygland (nedre) grube i Morgedal 22
440a Bygland (øvre) grube i Høydalsmo 22
440b Bygland skjerp i Høydalsmo 22
413 Bygstøl, nordre — Drithol (— Hildestaul) grube 23

Bygstøl, søndre, skjerp, se Bygstøl nordre 23
Byrtetjønnstulen skjerp, se Dalanefeltet 24
Casem grube, se Lindtj 43

434 vakii'B lnin6e, se leilek Dakll's min6e 55
Dal: 428c Gamle Dal grube (— Bustigen skjerp), se Dalanefeltet 24

431a Øvre Dals grube, se Heiskar, Dalanefeltet 24
427-33 valanekeltet 24
402 Donstad skog, se Bandak 19
413 Drithol grube, se Bygstøl nordre 23
399a Eiang grube (Haukom grube) 29
399b Eiang skjerp 29
395a-b Eisand og Prestaarhus skjerp 29
388 LBpeli6 torelcoiilBt 29
406c Finnkos arsenik*grube» 29
418 Fjeldmyr grube, se Kroksmyr 41
391a Flatdal (Haugen) skjerp 30
391b Flatdal manganmyrmalmforekomst 30
480c Flatland skjerp 30
447a Flekstveit skjerpene 30
407 lljsta Alube, se 48
421b Fosjord skjerp, se Hemmestvedt 39
404 losseln skjerp, se (iraver 31

408 Nedre Dals grube = Dalsgruben, se Lundevassdalen 44
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393 Fuglebækåsen skjerp 30

437c Gamlenystøl grube, se Morgedal Kobberertsfelter 44
437b Gamlestøl (Gammelstoll) skjerp, se Morgedal Kobberertsfelter 44
481a Geitnett skjerp, se Vrå skjerpene 56
429a Gjeitenuten grube, se Dalanefeltet 24
423 Gjersund skjerp (Gjersonn) 31
387a Gjuv grube 31
475 Glennes skjerp, se Ormtveit 48
394a Golmsberg, se Guldnes Kobberverk 32
404 (-rave(l) (— Zrube 31
431b Grøe (Nedre og Øvre Grøe) skjerpene, se Dalanefeltet 24
394d Grønlifjell skjerp 32
407 Guldkosdal grube, se Nøsterud 48
394a Guldnes (Gullnes) kobberverk 32
447b Gullnes skjerp 38
420b Gunhildkaas skjerp 39
400a Gaasdalen grube 39

Halvfardalen skjerp 39
427a Haugjuvet (Haugegjuvet) grube, se Dalanefeltet 24
400c Haugeland skjerp 39
409b Haugen molybdengrube, se Listulli 44
391a Haugen skjerp, se Flatdal 30
434 Haugen skjerp, se Tellef DahlFs minde 55
399a Haukom grube, se I^ianZ grube 29
431a Heiskar grube (—( — Heiskarbakken) (= Øvre Dals grube) , se Dalanefeltet , ... 24
421 Hemmestvedt grube 39
397b Hesteskodiket skjerp 40
413 Hildestaul grube, se Bygstøl nordre 23
392b Hjelle skjerp i Åmotsdal 40
398b Husstøl skjerp 40
430e Huvestad skjerp, se Dalanefeltet 24
422 Huvestad skjerp, se Romunddalen 50
394b Hyttebekk skjerp, se Guldnes Kobberverk 38
406a Hægestøl skjerp 40
475 Hægland grube, se Ormtveit 48
435d Høgeli skjerp, se Morgedal Kobberertsfelter 45

Høire Bukselår skjerp, se Dalanefeltet 24
409 c soknBli(6) Bkjerp 40
425 b X2162K Blcjerp 41
433 Kalvgjuvet skjerp (Kovedgjuvet), se Dalanefeltet 24
430a Kjerstøl grube, se Dalanefeltet 24
398a Kjønstøl grube (Tjønnstaul) 41
435a Kleiv grube, se Morgedal Kobberertsfelter 45
435a-b Kleivaas grube I og 11, se Morgedal Kobberertsfelter 45
435c Kleivaas nye skjerp, se Morgedal Kobberertsfelter 45
428e Kloppedalen skjerp, se Dalanefeltet 24
396 K066e6a1 torelcoinzt 41
433 Kovedgjuvet skjerp — Kalvgjuvet, se Dalanefeltet 24

Kringlemyr skjerp, se Dalanefeltet 24
418 Kroksmyr (— Fjeldmyr) grube 41
394c Kvåle skjerp, se Guldnes Kobberverk 25
427c Landsverk skjerp, se Dalanefeltet 24
409e Langmyr skjerp 42
432 Laugnut (Løvnut) grube, se Dalanefeltet 24
437a Lauvkaas grube, se Morgedal Kobberertsfelter 44
475 Lennes skjerp, se Ormtveit 48

428c Gamle Dal grube (= Bustigen), se Dalanefeltet 24
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41? I>lli(6)tjelri Znibe 43
409a Listulli arsenkis grube 43

4372 I.jsvk2s grube, se Xobberertsleiter 44
432 Løvnett grube (Laugnuten etc), se Dalanefeltet 24
435-37 Klc>rZe62i I^obberertslelter 44
438 Zrube 4?
400bskjerp
404 Myran grube, se Grave(r) 31
424a Nedre Bygland gruber, se Bygland (nedre) i Morgedal 22
408 Nedre Dals grube, se Lundevassdalen 44
431b Nedre Grøe skjerp, se Dalanefeltet 24
441b Nilsstøile skjerp 48
441a Nordaberg grube 48
413 Nordre Bygstøl grube, se Bygstøl nordre 23
439b Nystøl skjerp, se Sigrid 51
437c Nystøl grube, se Morgedal Kobberertsfelter 45

436 Omlid grube, se Morgedal Kobberertsfelter 44
475 Ormtveit skjerp med Hægland grube og Lennes (Glennes) skjerp 48
395b Prestaarhus skjerp, se Eisand 29
4i6a-6 kanberZiiuten I, 11, 111, IV skjerp 49
413 Raubergstøl grube, se Bygstøl nordre 23
422 3,c>rnuri662ien (^i skjerp 50
481 b R-ysjari skjerp, se Vra skjerpene 56
403 Kjs6klev skjerp 51
397a Sandland skjerp 51
424 b 3auerriuteri skjerp 51
439 b 3iZri6 skjerp 51
3986 Bk2lpernci skjerp 51
420 a Bk«lterberZ Zrnbe 52
424 b 81e«eberZ62ien skjerp, se Zauerrinteri 51
405 3lc>v2nuteri skjerp — Blc>v2aijel6 skjerp, se svMariuteli )^
430 c Bnjslten skjerp, se vaianeleiret 24
425 a 3«IIi (- Bc>li6) Zrnbe 52
395 c Bpeiki2n6 skjerp 52
428 a 3pen6iveZZ Zrube, se D2i2neieltet 24
4306 8t2v6215512«en skjerp, se D2l2rieieltet 24
398 c 3terntjerribekken skjerp >. )3
415 3torzkc>Z skjerp 53
419 Bt^rsl22t (3t22rs<B) Zrnbe 53
419 3t2215t0i Zrnbe, se 3tßrsl22t 53
389 Bv2rt6al Zrube, se Lieka 20
4i6e Bv2lttj^ri Zrube 53
405 3v^ll2nuten skjerp 54
406 b 3^lvberZli skjerp 54

Søndre Bygstøl skjerp, se Bygstøl nordre 23
4006 B^nsttveit Zrube 54
408 3BlliOt Zrube, se I.nrl6ev2sz62ien 44
434 'leiiel D2lill's rriiri6e (im I^2UZeri skjerp) 55
3926 I'jßrlnest2ul skjerp 55
3982 I'j^jririzt2ul Zrube, se XjMstOl 41
41 i2-b I'c>l22s6Z3kk2li skjerp 55

I'l2list^l skjerp, se L^ZstOl nc>r6re 23
414 (Ulle62ieQ) skjerp 55
420 b I^tterkzeri skjerp, se <3unlill6ka2S 39

409b Listulli (= Haugen) molybdengrube 44
408 Lundevassdalen grube (= Nedre Dals grube) 44

407 Nøsterud grube (= Fløta = Guldkosdal) 48
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392c Vale skjerp 56
Vestgruben, se Morgedal Kobberertsfelter 44

481ab Via slcjerpene 56
387 b j3lm2Nliloe slcjerp 56

Østgruben, se Morgedal Kobberertsfelter 45
440a Øvre Bygland grube, se Bygland (øvre) i Høydalsmo 22
431a Øvre Dals grube, se Heiskar i Dalanefeltet 24
431b Øvre Grøe skjerp, se Dalanefeltet 24

Øvre Landsverk skjerp, se Dalanefeltet 24
439a Åbø (Aabo) skjerp 56

Åkre skjerp, se Åbø 56
436 Aamli grube — Omlid, se Morgedal Kobberertsfelter 44
392atoielcolnst 57
410 slcierp 57
480b Årus skjerp, se Berge 19
430 bslcjerp, se valanekeltet 24
4286 slcjelp, se valanekeltet 24
400 aZrube, se <3aas6alen 39



Beskrivelse av forekomstene

Litt.: Dahll, T. 1861, p. 162, fig. 6.
Vogt, J. H. L. 1886, pp. 24, 25, 26, 33, 35, 52.
Helland, A. 1900, p. 518.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: 2°24', 59°23,5'. Ved Bandak's sydside rett syd for Raubergnut ved tømmer
koie. Grubeåi kommer ned nærmest gjennom grubestedet som finnes ca. 50 m over
Bandak. Et ras som gikk for noen år siden, har dekket malmkroppen, hvilket svarer
til nedre del av Dahll's fig. 6.

Mineraler: Bornit, (kobberglans?), kobberkis, blyglans, sinkblende, sølvtråder, gull.
Forekomstmåte: Kvartsgang med noe amasonfeltspat i gneissgranit. Gangen har

antakelig et slakt østlig fall parallellt med foliasjonen i gneisen og en mektighet påca. 20 m.
Arbeide: Ved forsøksdrift i 1853 fikk man 29 lodd sølv og V2V2 lodd gull pr. Ctn.

utsmeltet kobber (ca. 1 % og 0,02 A), Christiania Minekompani har hatt forekomsten
i en periode.

480a, b, Berge grube (og Årus skjerp).
Litt.: Sparsomme opplysninger i NGU's bergarkiv.

Foslie, S. 1948.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: 2°25', 59° 19,9'. Vråvanns sydside. Ved Kviteseidbladets sydgrense såvidt
inne på Nisserbladet. Avstand fra Berge gård ca. 250 m mot syd, ved skogsvei.
262—280 m.o.h.

Mineraler: Svovelkis, molybdenglans og mindre mengder magnetkis, kobberkis
og en intim blanding av ilmenit og rutil. Berge grube er den eneste innen det under
søkte felt hvor det er påvist magnetkis.

Forekomstmåte: En rekke parallelle smale kvartsganger som følger gneisgranittens
foliasjon strøk N 90, fall 50 til 20 nord. Svovelkisen finnes i store klumper av pene
penetrasjonstvillinger. Små korn av svovelkis også i sidebergarten, likeledes et sted
også molybdenglans. Det er i det hele lite malm å se i fast fjell, alt virker rustent.

Arbeide: Det oppgies at Gunnar Vrå (se under Vrå-skjerpene) drev molybden
forekomsten 1916 17, men om han drev den for Christiania Minekompani vites ikke
med sikkerhet. Kompaniet hadde forekomsten ved slutten av første verdenskrig. Det er
drevet pa 5 nærliggende steder i åpne brudd. vet største har ca. 10 m bredde og
er like langt, bakveggen mot syd er ca. 10 m høy, et annet har 15 m lang skjæring,
6 m på det bredeste. Et par steder har man bare skrellet av fjellet. Det skal være
ført bort noen hundre kg. skeidet fattig molybdenmalm.

Årus skjerp 480b (Aarhus) ligger på nordsiden av vannet øst for Homme gård
hvor Daleaai kommer ned (navnene står på målebordsbladet). Få detaljer er kjent
fra før, og da heller ikke hvorfor Foslie behandlet dette skjerp sammen med Berge
grube, kanskje var det fordi Gunnar Vrå også hadde Årus skjerp. Forekomsten finnes
mellom vannet og gården Årus i en pegmatitt gang (grov rød feltspat) med spredte
korn av svovelkis og magnetitt. Høyde over vannet 5 m. Gangens retning N 50
loddrett. Foliasjon i omkringliggende gneis N 52, fall mot nordvest. Det foreligger
flere slike ganger nær ved, så man har ingen sikkerhet for her a ha gjenfunnet den
riktige.

402, Bandak (= Donstad skog) grube.
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4

426, Bergland grube med flere skjerp.
Litt.: Helland, A. 1900, p. 518

?I. 1923.
Dons. 7. 1942.

I.c»^,.' 2°17,7', 59°28,5'. 50 in Bv6vest og ne6enlor LerZlan6 gar6, sv6^st lor
Morgedalstj.

Mineraler: Broget kobber, kobberkis.
Forekomstmåte: Kvartsgang i Morgedalslava. Gangen ikke synlig i 1942. Vest for

gården Bergland et lite Bkjerp i en 15 cm bred øst-vest rettet kvartsgang. Flere små
skjerp i den østlige grense av "kvartssandsteinslag" mot Morgedalslava øst for gården.

Arbeide: Stedet ble oppdaget ca. 1887. Det er ikke nevnt av Vogt etter hans
besøk her i trakten ca. 1885. En loddrett synk 18 m dyp og en stoll er nå gjenfylt.

412a, b, c, Bjørguvstøl skjerp.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1886, pp. 28, 29, 31, 33, 35, fig. 18.

Marstrander, H. 1923, med skisse.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: 2°21,5', 59°24,9'. Ved sti som fører nordover mot Bjørgestøl og videre
østover mot Listøl sr. Stien krysser bekk i et myrdrag, ca. 200 m syd for stølen. Her
er to nærliggende skjerp (a og b) og ett mindre (c) ca. 80 m nordnordøst for de
foregående. Skjerp a ligger vest for stien, skjerp b ligger øst lor stien 20 m syd for a.

Mineraler: I skjerp a) meget pen kobberkis i betydelig mengde. I skjerp b) übety
delige mengder kobberkis (og broget kobber?). I skjerp c) neodigenit. Brune nåler
gir røntgenfilm av scheelittype.

Ve 6skjerp a), en kvartsZanZ str^k I>l 85, tall 72 Bv6liZ, 5 cm
bre 6oZ noen an6re smalere oZ parallelle. Ve 6Bkjerp b), kvartBZanZ str^k 120,
lall 79 sv6vestliZ, 10 cm bre6. Ve6skjerp c), kvartsZanZ str^k 84, lail 80 nor6liZ.
Maksimalt 30 cm bre6. steder er arnliboiitt 6en ornkrinZliZZen6e berZart. VoZt
nevner a oZ b i llere lorbin6elser (nan kjente ikke c), bl. a. lor6i man ner ser
eksempel pa ZanZer som skjorer «laZene», i^et skilriZneten i ainliboiitten nar nor6liZ
tall, mens ZanZsvsternet nar sv6liZ lall. VoZt bernerker også at 6iBBe kobberkislore
kornstene ikke l^rer blvZlanB, Blik Born 6e bur6e il^ilZe nanB 6iBtriktS'inncielinZ.

Bkjerp a! 8 m lanZ skjzerinZ parallelt ZanZen, 2 ni bre6, 4 m n^7 vestligst;
6revet 1887. 3kjerp b' srn lang skjering parallelt Zangen, ni bre6, 2ni civp, 6revet
1887. Bkjerp c: da. 10 ni lang skjering parallelt gangen, ni bre6, Irn 6vp.

409d, Bjørnbaas skjerp.
!<?'«.. H. 1923.

VonB, 5. 1961.
I>o^..' 2° 19,5', 59°24,5'. angir 120 ni rett M lor Lj^rnbaas seter, mens

jeg lånt et skjerp ca. 180 ni Mnor^st lor seteren tett ve 6sti som gkr
lra Beteren. Antakelig er 6et likevel sarnnie skjerp. Lj^rnbaas sr. ligger like B«t lor

nXllnext pa saninie vollen.
/Vli«e^/e^.' Bpor av broger kobber, nar antakelig også lnnnet kobber

kis og magnetitt.
Forekomstmåte: Uregelmessige kvartsårer i en hornblenderik bergart. I skjerpet lå

fremmede bergartstykker som meget vel kan stamme fra 409a Listulli. Til sanirnen
ville de fylle en ryggsekk.

Arbeide: Det er skutt 3—3 — skudd hvorved man nar fått en slags liten øst-vest
skjæring.

389, Bleka (= Svartdal) (med Barstad) gruber.
Forekomsten er behandlet (men ikke kartlagt) av S. Svinndal i hans hovedoppgave

1952. Han nar et opplegg til en mer omfattende beskrivelse, hvorfor forekomsten her
bare behandles helt summarisk, vesentlig b/ggende på allerede trykte kilder.

!</«..- (et utvalg):
Vogt. 1. «. L. 1888. pp. 84-100 og kig. 59.
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Bugge, d. 1935, pp. 792-799-
Rapporter i Bergarkivet:
Rapport 927, R. Kostke, 1902.

926, F. H. A. Wielgolaski, 1918
904, Hake, 1943.

1071, Horwath, 1943.
. 1072, J. Lauer, 1943.

Lok.: 2°9,6', 59°35,3'. Ved n. Llek2 (Blika) Z2id ovenfor 3v2ltdalBZardene. Det går
grubevei opp til stedet, som også er avmerket med betegnelsen «gull» på gradteigbladet.

Mineraler: Gull (finfordelt, men ertestore klumper er også funnet), sølv(?), svovelkis,
kobberkis, broger kobber, vismutglans, galenobismutit (nBi2 (S, Se, Te) 3 PbS (Bugge
1935)), blyglans i enkelte ganger, clausthalit, scheelit, emplektit (mikroskopiske korn
Bi 77,61 A, Cu 3,06 A, S 18,17 A, Ramdohr, P.: Arkiv fiir Lagerståttenkunde, 1924).
Vismutmineralene og gull synes alltid å opptre sammen. Av kismineralene er kobberkis
vanlig i selve grubeområdet, mens svovelkis er alminnelig på gangene umiddelbart
nordenfor.

LeBtemiilelzen av Zalenobisinutit er gjort av LuZZe pa grunnlag av Xluvers neden
lor ani^rte analvBe av KonBentrat lra Lleka prøver.

Uoppløselig = 12,12 A; Bi = 36,44 G; Pb — 19,91 A>; Cu = 2,38 %, Zn =
0,39 A; Fe — 14,75 %; S = 13,63 <^, Te = 0,06 N; Se er ikke tilstede i målbar
mengde, Au — 0,126 %; Ag — 0,26 N. Det jerninnhold som ikke kan antaes a inngå
i kobberkis ble ansett a komme fra kulemøllen. Når de mineraler som er kjent fra
forekomsten er etablert fåes en rest som kalles galenobismutit, men det er jo også mulig
resten består av andre og flere mineraler.

XvartB'tulM2lin-kalbonat-gangel nvor ett eller ilere av diBBe minera
ler lokalt kan mangle. XvartB og glimmer utgjer otte Zang-grenBen, 8a teiger innad
ganBke mektige band eller Boner av turmalin og i midten en uttelling av KalkBpat,
dolomit og jernBpat. da. 1884 var det kjent ca. 20 Blike ganger i Lleka-omradec, de
lleBte med nordel til retning, og mektignet ira —21/^ m, otteBt Bteile.
Hovedgangen ved Lleka var engang avrenBet i 1100 m lengde, ven omgivende bergart
er amlibolitt (8ill) Bom pa grenBen mot gangen er omvandlet og I^l3 og beBtar av
muBkovit, biotitt, klorit og epidot. OmvandlingBBonen er opptil I/2 m mektig.
vittmengden tiltar men3liornblendemengden avtar mot gangen.

Llek2B kovedare nar str^k 74, iall 70 nordlig, mektigliet ira 2cm til 1 m eller
mer. Vogt oppgir maksimum 2,) m. KvartBganger utenlor den mektige amlibolittgang
nar ikke eller bare ganske lite av ertBmineraler. Det iinne3 blottet granitt ved 3vartdal
gardene nXI Zrubeleltet. V.ene turmalinganger er lunnet i området.

/4^el'</e/ dompagnie kl2ncaiBe deB KtineB de Lamble 82tte i gang dritt i 1880-arene
og drev lrem til arnundreBkiitet. kr. 1902 (XoBtke'B rapport) var det da grubeganger av
en 82mlet lengde pa ca. 700 m. 112 1892 viBer: gull 24,4) gr. pr. tonn, 8^!lv
2), 18 gr. pr. tonn og viBmut 0,7)3 A, menB analyBer ira 1901 vi3er «svarende 24,)1,
43,28 og 0,78. (-rubene ble Benere overtatt av det norBke BelBkap Lleka Qrubel.
Drillen ble igangBatt 193) og avzluttet 1939. KKlmen ble i slBte driltBperiode liand-
Bkeidet, V2Bket, og KonBentratet ble Bendt til I'yBkland. kt tenkt vertikalBnitt gjennom
Lleka novedare, utarbeidet av <vBke geologer under krigen, vi3er at man kar arbeidet i
4 novedBtoll-nivaer, og ut lra en Bvnk i dvpeBte Btoll kar man ytterligere 3 underlig
gende nivåer, ktan tiar derved lulgt gangen i til Bammen ca. 1)0 m dvp.

390, Blengsdalen skjerp.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1888, p. 9) og fig. 59

Bvinndal, 3. 19)2.
d^r^nnaug, >V. 1961.
2°8,8', )9°34,7'. Llengzdalen gard Btar pk gr2dteigkartet nZer n^eBte punkt

av veien mellom 3vartdal og llatdal. Det ene Bkjerpet ligger 100 m x«Bt lor novedveien,
nXrme3t pa gardenB run. Xt annet Bkjerp ligger 1)0—200 m nordnordveBt lor loregaende.

l^obberkiB, BvovelkiB, VlBmutglanB og litt gull.
I^legelmeB3ige klump- eller nvrelormete Kvart3-2nkeritt ganger, ca.
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1 m brede i amfibolitt-sill. Gangene er antakelig parallelle foliasjonen i lagergangen,
ca. øst vest med sydlig fall.

Arbeide: Stedet ble oppdaget ca. 1884 og forsøkt 1896. Ved det første sted er en
skjæring ca. 10 m lang, gjennomsnittlig 2 m høy og 2 m bred med retning øst vest.
Ved det annet sted er det tre små skjæringer.

IH/..- 3cneerer, IX. 1845, p. 409.
Bcneerer, 'ln. 1848, pp. 302, 305.
3cneerer, 'ln. 1863, Pp. 161, 162.
«eiter, ?. 1871, p. 392.
VoZt. ). «. L. 1886, pp. 23, 29 (liZ.). 33, 34.
Oonz, 1961.

Lok.: 2°27,2', 59°30'. 500 m øst for Kvaale gård, nordøst for den nedlagte gård
Bygland på østsiden av en bekk, 40 m (vertikalt) over denne. Gruben ligger således i
en Bv6ven6t ås.

Mineraler: Vogt (1886) og Scheerer (1848) oppgir at kobberglansen nar en markert
spaltbarhet og en egenvekt på 5,521. Dens sammensetning skal være 77,7 % du,
0,91 % Fe og 20,43 % S.

Studiet av polerslip utført av O. Jøsang og F. M. Vokes har vist at broget kobber
synes a være fortrengt av neodigenit som utgjør en vesentlig del av kobbermalmen.
I neodigenit finnes en mengde små idiomorfe krystaller av jernglans samt på sprekker
små flekker av covellin. Jernglans finnes også som hypidiomorfe og idiomorfe krystaller
av større format. I Geologisk Museums mineralsamling finnes bl. a. et stykke fra denne
grube. Etiketten har intet årstall, men det tør antaes at prøven er fra en gammel inn
samling. Prøven består av et jernglansflak, 3 mm tykt og så stort som en femøre.

Polerslipene viser at det foreligger også små mengder rutil eller anatas.
Forekomstmåte: Kvartsganger, strøk N 110 140, fall ca. 45 nordlig. Ved driften

før 1863 fylte kobberglans lokalt nesten hele ganger på I—61—6 tommers mektighet. Det
forekommer også kalkspat som ifølge Scheerer 1848 holder 98,77 CaCO3 og 1.23 MgCO3 .
Den omgivne bergart er grønnstenstuff (en del av Morgedalslavaene) med lagdeling
N 22, fall 60 vestlig. Vogt påpeker ved en skisse hvorledes gangene ikke følger lagene
og hvorledes gangene opptrer forkastet. Se også Bygland skjerp.

Arbeide: Stedet ble oppdaget før 1843. Det er drevet i to nivåer i en avstand
vertikalt = 8 m. I 1844 hadde man en 20 fot lang, 5 fot bred og 33 fot dyp synk.
Den er nå vannfylt. Den andre er übetydelig.

440b, Bygland skjerp i Høydalsmo.
Litt.: Dons, J. A. 1942, 1961.
Lok.: 2°27,4', 59°30'. 400 m østnordøst til øst for Xvaale, nordvest for den ned

lagte gård Bygland, vest for bekk.
Mineraler: Kobberkis.
Forekomstmåte: Kvartsgang med ca. 1 cm mektige kalkspatårer. Antakelig er dette

et av de stedene Vogt har besøkt i forbindelse med Bygland grube, se denne. Omgivne
bergart er Morgedalslava.

Arbeide: Det er satt av 2—32—3 skudd i gangen. Eieren av Kvaale opplyste 1961 at det
var skutt et p2r steder oppe i lia ca. 1 km nordvest eller vest for gården. Det hele skulle
være übetydelig.

424a, Bygland (nedre) gruber i Morgedal,
1,///..' «ener, ?. 1871. p. 390.

VoZt, 5. U. 1.. 1886, pp. 21, 30. 33. 34. 50.
«ellan6. 1900, p. 518.
DonB. ). 1942.

Lok.: 2° 18,4', 59°28,2'. Vest for myrer ved bekk ned til Skarstj. Ca. 500 sydvest
for Bygland gård.

Mineraler: Kobberkis.
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Forekomstmåte: 5 temmelig parallelle kvartsganger —6 tommer mektige. Vogt
oppgir retningen til østnordøst med fall på 70 i sydlig retning. Omgivne bergart er
Morgedalslava.

Arbeide: Grubene er meget gamle idet det i en gammel drift skal finnes et merke:
Ancker Aall 1781. Antakelig er grubedriften her resultat av samarbeidet mellom firmaet
«Karen Sal. Christian Ancker & Sønner» (drevet av Bernt Anker, død 1805, og Nicolai
Benjamin Aall pa Ulefoss, død 1798). Særlig Aall hadde meget store eiendommer i
denne del av Telemark. Forsøksdrift 1887. Grubene regnes med blant de større gamle
i Telemark. Vogt opplyser at flere av Bygland-gangene ble drevet i 1700-årene. I 1942
ble bare funnet den minste av grubene hvor det var en stoll og synk.

En tømmerbygning som sto ved utløpet av Morgedalstj. (ved skibakken) ble kalt
«Bartold-bygningen» og tilhørte grubeanlegget. Den ble revet ca. 1912.

Marstrander, H. 1923.
Neumann, H. 1941.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: 2°22,4', 59°24,8'. Stedet står avmerket på kartet som Drithol. Eieren, Brauti,
har i 1961 fått godkjent Raubergstøl som det offisielle navn på seteren. I enkelte an
givelser forekommer navnet Hildestaul som identisk med Drithol. Hildestaul ligger
imidlertid lenger nordøst. Videre er nevnt at Drithol er på gården Stølsmarks innmark.
Det er også feil. Det er tett skogsterreng med en åpen voll rundt seteren. En nv skogs
bilvei går mellom seteren og forekomsten som ligger 100 m øst for seteren, synlig
fra denne. Søndre Bygstøl, som Vogt nevner, er ikke gjenfunnet (hvis det da ikke skulle
være lik Toraasdækkan), heller ikke et sted Transtøl nan nevner samme sted (p. 35)
som blyglansskjerp.

Mineraler: Blyglans (vesentlig) med 0,03 0,04 % sølv ifølge Vogt, kobberkis og
underordnet mengde jernglans. Ved røntgen og polerslip er påvist et mineral av
tennantit-tetraedritZruppen. I rninera^amlinZen ved Geologisk Museum finnes en stull
innsamlet av Vogt 1882, etikkettert «Broget kobber i gneis, Bygstøl». Dette mineral ble
ikke funnet i Nordre Bygstøl grube sommeren 1961.

ItMZe opplvsninZ lra ?. VoiceB er l?lvi8otop-lornoldet i rilvZlans ira Nordre
LvZst^il blitt bestemt. Ltter «HolmeB-ttouterman'z model» laes en alder pa 920 i!i 80 mil
lioner ar.

Lltsmineralene linnes i IcvartsZanZ nviB retninZ er 1^ 140 oZ liar lali
80 mot nord«Bt, bredde malcB. 2 m. (3anZen Iciler ut mot veBt i lorelcomBten, men kinnes
iZjen etter noen meter. Det er ilere sma parallelle ZanZer lilce ved. oZ en
Icvarts-ZlimmerberZart kinnes i oZ lilce ved ZanZen, lor^vriZ er berZarten ZneisZranitt
(Zranittisert porlvroid?) nvori icvartsZanZen er iconlcordant.

/l^^e/^e.' korelcomsten var Icjent lsiir ca. 188). Den ble undersøkt ved pr^vedritt 1887,
oZ ble oZB2 drevet i noen Zrad ca. 1910 av dnriBtiania Det er slcutt opp
en ZanBlce Zrunn B>cjXlinZ i ca. 10 m lenZde, derpå lßZer veztenlor noen sma r^slcer.

ble IcjFrt ned til Landalc pa vinterl^re, i nvert kall ca. 1910.

427 433, Dalane sølv- og kobbergruber (= Dalanefeltet).
Litt.: Vogt, J. H. L., 1888, pp. 77—84

Bugge, C, 1932, p. 165.
Neumann, H., 1944, pp. 214 219.
Dons, J. A., 1961 og tidligere.
Upubliserte manuskriptkarter:

Dalanes gruber 1 : 5 000 (1892?).
Map of the Mines of Kviteseid Kobber og Sølvverk, 1 : 8 000 (uten års-
tall).
Kart over Dalane Zruber 1 : 2 000 (uten årstall). Dette bvZger kelt pa oZ
liZner ioreZaende.
l^eoloZiBlc kart 1 : 8 000 opptatt av ztiZer XonZsZaard, 1947.

413, Bygstøl, nordre, (= Drithol) grube.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1886, pp. 25, 33, 35.
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I LerZarkivet oZ «LelZverkstati3tikken' linneB deBButen en menZde opplvZ
ninZer.

Lok.: 2°23', 59°27,5'. Ved a kombinere opplysninger fra flere eldre kart og rappor
ter, og ved å snakke med folk på stedet, særlig Sveinung Dalen, nå ca. 80 år gammel,
er oppnådd følgende rekkefølge av navn regnet fra vest mot øst idet man følger den
kontakten som fører gedigent kobber og sølv:

Landsverk skjerp Alle, Bekken skjerp 427b, Haugjuvet grube ved hovedveien gjen
nom Dalane 427a, X/o^s^/sw skjerp 428e, Åskleiv (-berg) skjerp 4286, Bustigen
skjerp (= Gamle Dal grube) 428c, Aspestigen grube 428b, Spendivegg grube 428a,
Bergdal grube 429b, Gjeitenuten grube 429a, Åsen skjerp 430b, Kjerstøl grube 430a,
Snørten skjerp 430c, Stavdalsslåtten skjerp 430d, Huvestad skjerp 430e. Sistnevnte sted
ligger 1800 m øst for hovedveien gjennom Dalane. Alle de nevnte gruber og skjerp
gjelder gedigent kobber og sølv, mens de følgende (431b, 431a, 432, 433) er anlagt på
kobberkisførende kvartsganger.

Grøeskjerpene 431b ligger ca. 100 m nord for Gjeitnuten, antakelig på grensen av
et lokalt grønnstensfelt innen kvartsitten. Heiskar grube (Heiskarbakken — Øvre Dals
grube) 431a, ligger 100 m nord for Aspestigen. Løvnett grube 432 ligger 1400 m nord
for Aspestigen og er også kalt Launuten og Langnuten eller Laugnute osv. Kovedgjuvet
(— Kalvgjuvet) 433 ligger i nærheten av en gård med samme navn umiddelbart syd
for skolen i Dalane.

Ifølge oppgave fra Østlandske Bergdistrikt av 31/3 1960 nal Christiania Minekompani
opprettholdt følgende anvisninger: mutning nr. 480 og 481 på gården Landsverks grunn,
mutning nr. 482 på gården Dalens grunn, mutning 339 på gården Nordre Dalens
grunn, mutning 340 på gården Landsverks grunn, Aspestigen skjerp, Øvre Grøe skjerp,
Nedre Grøe skjerp, Høire Bukselårs skjerp på gården Dalens grunn, Øvre Landsverk
skjerp, Haugjuvet sølv- og kobbergrube, Spendivegg sølv- og kobbergrube, Gjeitenuten
sølv- og kobbergrube, Huvestad sølv- og kobbergrube, Kjerstøl skjerp på søndre Dalens
grunn, Berghall på Bjørnflatens grunn, Åskleivberget grube, Bustigen grube, Snørten
grube, Åsen grube. De 5 siste er opprinnelig mutet etter siste krig. Videre har Mine
kompaniet: Gamle Dals grube, Heiskarbakkens grube, anvisning 100 m syd for Løvnet
gangen, mutning nr. 479 mellom Løvnetslåtten og Vargarene. I Berge Huvestads utmark
har Peder Olsen, O. Sinding og O. Smestad opprettholdt anvisninger fra 1935 på
Kringlemyr skjerp og Byrtetjønnstulen skjerp.

De ovenfor anførte nummer 480, 481 osv. er mutningsnummer og har intet å
gjøre med den serie tall Foslie har anvendt i sin publikasjon av 1925. Stedene for slike
mutninger er vanskelige a finne, idet de kun har nummer, intet navn. Høire Bukselårs
skjerp kjente man ikke til ved besøk på Dalen gård 1961. Heller ikke kjente man der
til den nøyaktige beliggenhet av Kringlemyr skjerp og Byrtetjønnstulen skjerp. De må
ligge helt østligst i feltet i nærheten av Nystaul og Tustekjosi. Mutning 479 (Løvnett
slåtten = Vargaran) ligger nær Lauvnett grube. I malmsamlingen ved Geologisk Museum
finnes et stykke merket: «Gedigent kobber, Kringlemyr skjerp i Huvestad utmark, Peder
Olsen, Bø. Kjøpt av K. Stenvig.»

va man ved grubedriften i Dalanefeltet både har arbeidet på forekomster med
gedigent kobber og sølv og forekomster med kobberkis, blir det hele behandlet under ett.

Mineraler: Gedigent kobber og gedigent sølv. Kobberet foreligger som små korn,
plater, tråder og takker, vanligvis under 1 mm tykke og under 2 cm lange. vet skal
være funnet fingertykke takker. Sølvet danner uregelmessige plater i kobbermassen eller
pa dens overflate. Anslagsvis er sølvmengden 1 % av kobbermengden. Ifølge eldre opp
gaver varierer forholdet mellom 0,74 % og 6,7 %. I polerslip sees hvorledes kobber
omslutter glimmerkorn. Neumann meddeler at kobber synes til en viss grad å ha inn
tatt kvartskornenes plass ved oppløsning av disse. Cuprit finnes som overtrekk på kob
beret og som selvstendige små rød eller sorte korn i bergarten. Spor av gull skal finnes
i kobbertrådene. I stuffene som ligger ved det gamle vaskeriet (fra Spendivegg, Haug
juvet, Gjeitnuten, Kjerstøl) sees spor av kobberkis og sekundære kobbermineraler, sær
lig malakit. N.G.U.'s geologer har ved geigerteller (i 1960) påvist at her finnes ett
eller flere radioaktive mineraler. Foreløpige undersøkelser tyder på at det er kalsium-uran
vanadatet tyuyamunit (CadKXOVoOs 5-81/2 H»O). En analyse utført ved N.G.U/s labo
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Fig. 3- The Dalane anticline. Black: *Greenstone», lava, tuff. Dots: Quartz porphyry,
l^e/</e^ tuff? Shaded: Schistose sandstone, quartzite. Rings: Conglomerate. Some of the

native copper and silver mines are indicated.

ratorium (høsten 1961) på selve den malmførende bergart skal ha gitt uvanlig høyt
vanadium-innhold. I Kovedgjuvet skjerp skal det være funnet kobberglans.

I Løvnett og Heiskar og Grøe-skjerpene er det den helt vanlige paragenese: Kobber
kis og jernglans. I Heiskar er det dessuten observert små magnetitt-oktaedere og bornit.

Forekomstmåte.
Grubefeltet i Dalane, se fig. 3, ligger i sydøstre flanke og i indre del av en

antiklinal hvis foldningsakse faller mot sydvest, stadig mer jo lenger mot sydvest man
kommer. Hvor hovedveien gjennom Dalane skjærer antiklinalen er aksehellingen ca.
70°. Lagpakken består av en veksling mellom opprinnelig basisk lava og sandstener.
Polymikte konglomerater forekommer også. Gedigent kobber og sølv finnes som impreg
nasjon i en lengde av ca. ltø km langs kontaktflaten mellom sandsten og den over
liggende basiske lava. Flaten har strøk ca. N 60 og fall 65 90° mot sydøst. Impregna
sjonen finnes i sandstenen (ofte utviklet som tykkbenket mørkegrå kvartsskifer eller
lysere noe feltspat-kalkspatholdig kvartsitt) og spores noen dm ned i denne. Lokalt kan
impregnasjonssonen være 2 m, andre steder bare noen cm. I malmhaugen ved veien er
funnet stykker rike pa kalkspat, inneholdende ganske Bma gryn og tråder av kobber og
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sølv. I kvartsitten finnes ofte kobbertrådene omgitt av finkornet kalkspat. Når man slår
opp den kobberholdige bergarten hender det ofte at stykker man får slått løs ikke
faller ned, men blir hengende og dingle i kobbertrådene. Impregnasjonen i den over
liggende lava (grønnstenen) er übetydelig hvis den i det hele tatt finnes. Noen malm
førende kvartsgang som ellers er så alminnelig, finnes altså ikke her.

I flere eldre publikasjoner gjengis profiler over malmforekomstene som viser at
malmførlngen er knyttet til flere grenseflater av samme type som beskrevet ovenfor.
Dette er ikke riktig, og misforståelsen er sikkert fremkommet ved at man i tidligere
dager ikke hadde et geologisk kart over området, hvorved man kom i skade for å kom
binere profilene galt. I en av grubene har Vogt (1888) observert et system av kvarts
ganger med fall 40 60° mot NØ som skjærer loddrett over grensen som fører de
gedigne metaller. C. Bugge, som arbeidet i disse traktene bl. a. 1922, 23, 29, påpeker
ganske riktig i sin avhandling av 1931 at det finnes en kalkspatbreksje (grønnstens
bruddstykker kittet sammen med rød kalkspat) langs med og nær den malmførende
kontakt. Den nye kartlegging har vist at slike breksjer neppe er bundet til noe bestemt
stratigrafisk lag. Andre steder hvor de er funnet er det ingen spesiell malmdannelse.

Ved Heiskar grube er det kalkspatførende kvartsgang på 12—50 cm mektighet med
retning østnordøst og med en lengde av minßt 250 m. ven ligger i grønnsten. Berg
hallen utenfor stollen er meget stor og kan inneholde ca. 1000 tonn.

Løvnettgangen er 45—100 cm mektig og inneholder foruten kvarts også noe kalk
spat ved siden av malm-mineralene. Dens retning er nær øst-vest og den er fulgt i en
lengde av mere enn 250 m.

Angående mulige tydninger av malmdannelzen KenvizeB til p. 74.

Utført arbeide — historisk oversikt.
(-amle kolk kar kunnet kortelle om to menn, oppeteren pa 'lveit, Olak <3ra, oZ

eieren av valen Zard, Bom ca. 1660 i Btillket kenter kram 8^!lv oZ kobber kra noen
Zamle Zruber. Antakelig var dette i 3pendiveZZ kvor det enda Bkal kunne Bee« Bpor
etter brenning.

va arbeidet ble tatt opp i «tOrre maleßtokk etter 1883, i en periode med utpreget
«kjerpekeber, ble det nugget en 4 m bred gate i zkogen kra et Bted Qullkopp veßt kor
valaai til Isuveßtadß utmark, venne baßißlinje, Kviß retning er ca. fjztnold^Bt, Bkal v^ere
«norrett. ven blir av lolk i dag omtalt «om barmina». Om navnet «kliver Bcg kra «Bnau,
bar» eller «baßiß» eller perßonnavnet «Lanr» vitez ikke. I.angß linjen ble det «latt ned
bolter med kirkantet tverrßnitt («idelengde ca. 1^ cm), ve «tikker 10—20 cm opp over
kjellet. Ln av di««e Btar mellom 3pendivegg og Lergdal, en annen over <3jeitnuten. ven
utnuggete gate er na grodd igjen.

ven kontakt mellom «kilrig «andzten (kvart«itt) og gr^nnßten (amkibolitt) «om er
kulgt ved grubedlikt gjennom tidene, kinneß i en Byd Bvdveßt vendt dalBide med tildelß
Btupbratte «ider. Itaugjuvet gruber ligger nede i dalen, menß Bpendivegg ligger 150 m
over dalbunnen, (^jeitnuten ca. 300 m og XjerztFl ca 350 m over dalbunnen. ItAten
1883 eller varen 1884 kant prok. I. lt. 1.. Vogt og valen gedigent kobber, viß«t
nok i et gammelt «kjerp (kra (?ra'« tid?). I lxlpet av «ommeren og nMen 1884 ble det
unkeidet kxjr«te 3ort3 malm til analvßer, «aledeß ? tonn (av 192 m' berg) kra ttaugjuvet,
? tonn kra 3pendivegg og 8 tonn tra (?jeitnuten. salmen koldt s—lo5— 10 A (^u, og
0,1—0,7 A med «Zerlig BBlvrikdom i Itaugjuvet.

vet kortellez at det var en engelzkmann (?) 'lkaulo^v «om drev grubene i 1884 og
at kan Bolgte dem i 1885 til det kranßke Belßkap «dompagnie ?rancaiße deß de
Lamble» (Bom oZBa drev Vleka gullgrube i Bvartdal og apatittgruber i Lamble). vette
3el«kap koretok en übecvdelig kor«Okßdlikt, kjsrßte aret med dårlig reßnltat Baledeß: (^jeit
nuten 43 m ort og 16 m Bvnk (508 daZßverk), gedigent z^lv eller kobber ikke kunnet i
ort, men Kobberglanß pa Blepper. Ved Itaugjuvet tapte man malmen, men kant den igjen
ved drikt i kelt. I 3pendivegg kolßvant malmen pa en «leppe, kompaniet kadde (midt
«ommer 1885) 15 ertßanvißninger kvorav 7 med gedigne metaller, re«ten med Bulkidi3ke
ertBer pa Kvartßganger. koruten de allerede navngitte arbeidsleder, vi«er rapporter av
1885 at man og«a arbeidet i (ztro«Be med gedigent kobber og
«Siv i et knippe av kvarv og Kalkßpat), Lergdal Bkjerp (oppkaret 14 m lengde.
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lig. 4. Ksedre 3pendiveZZ Zrube. kar 8a n^vaktig Bom mulig lulgt grenßen mellom
de Kvartßrike Bedimentene (Bkvggelagt) og «amkibolitt». (Kart etter Btiger ?. vaki).

10 m dvp, sølv skal være funnet), Heiskar (kobberkis og bornit i kvarts oppdaget 1883),
Landsverk skjerp (kobbererts på slepper mellom hornblendeskifer og kvartsskifer). Det
fremgår altså at det ble drevet både pa gedigne metaller og på andre kobbermalmer.

Årene — —88 gikk med liten drift, 200 300 m3m3 hvert år, og bare spor av
gedigent kobber og sølv. I 1889 ble Heiskar undersøkt ved stoll 52 meter. Noen nevne-
verdig produksjon var det ikke her, men i Spendivegg ble det i kvartsitlagets heng inn-
drevet stoll 38 m, hvor man i de siste 5 m fant et ertsparti 2,5 m høyt, 0.1 0,9 m
tykt, som ga 3800 kg. malm med sølvholdig gedigent kobber av 4 %. Stollen ble
forlenget 22 m i 1890 hvor man undertiden fant de gedigne metaller. Stressing vest for
Spendivegg ble foretatt 1889 og 1890. Spendivegg-stollen ble forlenget 37 m i 1891
med sporadiske funn av gedigne metaller, og ytterligere 30 m i 1892 med nærmest jevn
føring av gedigent kobber og av og til gedigent sølv. Man påbegynte sistnevnte ar to
tverrslag fra denne stoll. Samme år ble det ferdig et geologisk kart 1 : 5000 over feltet.
Mens det franske selskap på denne tid holdt 17 anvisninger under frist, hadde hr. A.
Leclc, London, 40 mutete anvisninger av kobber og sølv, hvorav Løvnetgangen ble opp-
daget og avdekket 1891. Ifølge bergmester DahlFs utsagn skal det her være en meget
lovende kobberkisgang. Beck drev i et par år i Løvnet (og muligens lieiBlcal).

I 1893 ble det foretatt forsøksdrift ved det franske selskaps grube Kjerstøl (gedigent
kobber), og ved skjerpene Åsen og Snørten. Spendivegg-stollen ble fortsatt 15 m med
gedigent sølv og kobber, og tverrslaget mot nord fra denne stoll ble fortsatt mot nord-
grensen, altså ut mot det som kanskje kan antas å være en anormal kontakt, hvor det
ble funnet endel kis. En ny stoll (nedre Spendivegg), 27 m under og sydvest for den
tidligere (nå 100 m lange) stoll i Spendivegg, ble påbegynt. Ved a føre denne inn 60 m
mot nord ville man na kontakten med gedigent kobber og sølv. I 1894 var man nådd
23 m inn. Fra den opprinnelige øvre stoll var det da også drevet tre oppsynker langs
kontakten, stadig med sølv og kobberl^rinA. Ved XjelBt^l og 3nOrten var kontakten
blottlagt i en lengde av 230 m, og tildels avstrosset uten nevneverdige lunn. Til berg-
brytning var dette år medgått 879 dagsverk. I et skeidehus ved munningen av Spendi-
vegg-stollen ble i oktober av 10 mann behandlet 76 tonn. (Skeidehuset er senere flyttet
lenger opp i Dalane og er nå ungdomslokale) .

1895 gikk med i alt 380 dagsverk uten særlig malm i Spendivegg-stollen og denB
3 oppsynker og et tverrslag. Den nye og lavereliggende stoll nådde i dette ar som plan-
lagt kontakten hvorfra man fortsatte driften med en leltort mot vest og en mot øst,
stadig med funn av gedigent sølv og kobber (feitorten mot vest er i dag 128 m, og den
mot øst 107,5 m). En tredje stoll ogBa med nordlig retning ble påbegynt og 80 m lavere
enn den første (øverste). Den vil na den malmførende kontakt etter 145 m inndrift.
vet ble mutet på Heiskarbekken grube og et sted 100 m syd for Løvnetgangen.

Fra driften i 1896 rapporteres at den tredje Spendivegg-stollen er drevet inn 50 m.
I 1897, 1898 og 1899 var virksomheten minimal og langtfra lovende, og februar 1900
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ble drillen innstillet. Det er berettet at selskapet mistet retten til drilt vecl juridisk
lorsOmmelse.

I 1907 drev (^riristiania avbvgningBarbeider, avBtrossinger i dagen ved
l^jeitnuten og i den ene av 3pendivegg-stollene. Det ble utvunnet 38 tonn malm med
)—8 gedigent kobber og I—21 —2 kg. s^lv pr. tonn.

Omkring 1910—11 skal en engelskmann ved navn Vallev na drevet ner, I^an bodde
pa Btedet ca. 1^ ar og drev antakelig bl. a. I^^vnett.

Den neste rapport er fra 1916. Et annet fransk selskap som hadde kjøpt fore-
komstene begynte da prøvedrift ledet av ingeniør A. Henni Sinn, Paris (opprinnelig
sveitser), pa 6 kobber-sølv gruber i Dalane. Foruten ing. Sinn arbeidet her også 1 inge-
niør, 1 assistent, 1 bokholder og kasserer, 1 stiger, 16 mann i grubene og 13 i dagen.
Det ble arbeidet i Spendivegg grube (orter, stoller, synker, oppsynker og strosser),
2 stoller i Haugjuvet grube (orter, stoller, synker, oppsynker og strosser), Kjørstøl grube
(synker, oppsynker og strosser), Løvnett grube (orter, stoller og strosser), Gjeitnuten
grube (brudd i dagen, drift i synk og strosser) og Heiskar grube (synk). Under arbeidet
i Geitnuten skal man ha gjort en feil slik at man kom 7—B7—8 m ut til siden for den
malmførende sonen.

Til sammen ble det utfordret av grubene 2780 tonn hvorav 1384 tonn bergart var
malmholdig. I alt ble det dette år utført 5525 dagsverk. Endel av arbeidet omfattet
også oppførelse av hus på ing. Sinns personlige eiendom «Aaheim», således våningshus,
brakke, materialbod, smie og anlegg for malmens oppredning. Om sistnevnte opplyses at
det ikke var ferdig montert ved årets utgang. Det er restene etter dette oppredningsverk
eller vaskeri som nå finnes mellom veien og elven med Haugfossen. Langs begge sider
av veien som fører hit inn ligger det fremdeles hauger av malm fra Spendivegg, Haug-
juvet, Gjeitnuten og Kjerstaul. Antakelig var det i denne tid det ble bygget en kontor-
bygning eller bolig, nå kalt «Frankrike», oppe mellom Dalen-gårdene. Det egentlige
navn er Flaten. Taubane fra Gjeitnut og fra Spendivegg hit ned ble antakelig bygget
noe tidligere (ca. 1907?). I januar 1917 ble prøvedriften nedlagt og er ikke tatt opp
igjen Biden. Lønnsomheten av framtidig mulig drift regnet man den gang a få et begrep
om, ved oppredning av vaskemalm. Det franske selskap kunne ikke etterkomme for-
pliktelsene, så forekomstene falt tilbake til de norske eiere, vesentlig bergingeniør Olaf
Dalen og Christiania Minekompani. Aaheim ble solgt til I'nommasBen, Kviteseid, som
senere har solgt det til A. Bjørnflaten.

Det nar vlert en rekke beiarinZer oZ det tinneB iolBkjelliZe rapporter oZ vurderin-
Zer. lender i^lBte verdenBkriZ var det muliZ 2 la kj^pt 2lle rettiZneter Bamt 1400 mkl
BkoZ oZ dvrket mark lor 600.000 kroner, kt BelBkap, XviteBeid l^obber^ruber,
planla konBeBjonBandraZende en Zan/;. en rentabilitetBka!kvle utlært etter 1936 lram-
Zar at det er utlært 2nalvBer ved t^eidenreicnB laboratorium oZ llotaBjonzlol3^k ved
Loliden. lorztar at inZeni^r 3inn nar noe utBtvr Bom vil kunne anvender og at
nan betinget Bcg lriakxjer i et eventuelt nytt BelBkap. Drillen Bkulle lorega i Zrubene, og
bergnallene 3kulle oZ3a utnvttex. Advokat t^Xgland og Benere zakl^rer I^alB nar natt
endel rettigneter ner l^r dnriBtiania igjen overtok dem.

I 1947 loretok (?eokvBiBk Malmleting, I>ondneim, med 10 mann i ca. 2 måneder
ZeolvBiBke malinger lor KongBberg BBlvverk i antiklinalenB omb^vriing i området zvd-
veBt lor en linje 3tortj.—I^augjuvet grube. Bom geologixk grunnlag ble anvendt I^eu-
M2NNB k2« 1 : 25.000. Ved de 2VBluttende mklinger likk de et nytt geolog^k kart
1 : 8000, opptatt av stiger R.. KonZBgaald.

gjort pa stuller tvdet pa at man under ideelle lornold kunne paviBe kon-
takten mellom kvartett og gr^nnzten ved elektriske potensialmalinger.
avvek lite i ledningsevne lra bergartene loroVrig. Dette skvldeB antakelig det lorliold
at kobbertrådene er korte og usammenhengende. D/^e^/e påvisning 2v malmen ved
elektriske eller elektrom2gnetiBke malinger BvnteB derlor umulig, og malingene i lelt
ga ogBa lite reBultater. De magnetiske egenskaper kunne imidlertid utnyttes. (Kvartsinenx
BUBceptibiliteti 35.10", grsnnBten 3300.10'", det BiBte nsye tall Bkvldes vel jernglans
eller magnetitt). Ved detaljmalinger likk man lrem et pent bilde av antiklinalens lorm.

kn rekke nve punkter ble mutet, og man li2pet a ta opp ny drilt ner og sirlig i det
gamle omredet, salmen skulle eventuelt etter en enkel skeiding transporteres til Kongs-
berg ZOlvverk, som pa det tidspunkt enda ikke var nedlagt, planen ble ikke gjennomlyre.
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Litt.: Dahll, T. 1861, pp. 25, 26.
Herter, P. 1871, p. 394, fig. 16 og 17
Vogt, J. H. L. 1886, pp. 24, 33, 39, 40, fig. 23 og 24
Neumann, H. 1943.

Lok.: 2° 7', 59°24,1'. Ved Heivannets østende nord for Eiangstaul.
Mineraler: Broget kobber med 0,25 % sølv og tråd eller blad av gull, kobberglans(?),

inolvbdenZi2NB> magnetitt, Bpor av KobberklB. I Mineralsamlingen ved Geologisk
Museum, Oslo, finnes «gedigent sølv i broket kobber, Haukumfjeld, Lammers saml. 1919».

Forekomstmåte: I kvartsganger som krysser en grovkornet pegmatittgang (ortoklas
og oligoklas, kvarts, grønngrå muskovit, granat), dels også i pegmatittganger, samt i den
omgivende bergart. Sammen med ertsmineralene finnes epidot samt zeoliter. Omkring
liggende bergart er kvartsskifer, med ca. øst-vest strøk og nordlig fall, noe forskjellig
nord og syd for gangen.

Arbeide: Oppdaget før 1853, idet det da var forsøksdrift. Da Dahll beskrev gruben
1861 var her også drift. Det skal finnes en øvre og nedre grube. Forsøk på å finne
gruben i 1961 var mislykket.

399b, Eiang skjerp.
!>/«..- VONB, 5. 1961.
Lok.: 2°7,3', 59°24'. Ved Heivannets østside, 250 m sydvest for Eiangstøl.
Mineraler: Broget kobber, litt molybdenglans.
Forekomstmåte: Smal kvarts-feltspat gang med bl. a. klorit og talk i kvartsitt.
Arbeide: Her er skutt 6—B6—8 skudd på i alt 3 steder.

395a, LiBalis og 395b, Prestaarhus skjerp.
Litt.: Bergarkivets sparsomme opplysninger.

Grønhaug, A. 1961.
Lok.: Ifølge opplysninger i Bergarkivet skal begge skjerp ligge nær elven ved

Eisand foss på hver sin side av elven. Ved besøk pa stedet 1961 kjente man bare til
Prestaarhus. Dette skjerp ligger i østvendt dalside 1 km vest for gården Presthol (syd
vest for Prestaarhus), det vil si oppe i fjellet nord for stort oppbygget steinbru over bekk.

Mineraler: Ved Eisand skal na vært kobberkis (sparsomt) i kvartsgang. Ved Prest
aarhus skal ha vært kobberkis og bornit. I 1961 såes bare inalalcit.

Forekomstmåte: I 1961 rapportertes fra Prestaarhus ertsmineraler i kvartsitt. I Berg
arkivet nevnes impregnasjon på grensen mellom hornblendeskifer og kvartsitt.

Arbeide: Stedet skal være oppdaget før 1906. Begge steder må det være arbeidet
helt übetydelig.

388, Espelid forekomst.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1888, fig. 59.

Grønhaug, A. 1961.
Lok.: 2° 11,6', 59°36,7'. 600 m syd-sydøst for gården Espelid.
Mineraler: Det var i 1961 ingen ertsmineraler a 3e. Det skal være funnet kobberkis

og muligens gull.
Forekomstmåte: Bergarten på stedet er amfibolitt (Bleka amfibolitt) som er gjen-

nomsatt av kvarts-kalkspat ganger.
Arbeide: Det er sprengt en skjæring 4mx 1,5 m og 2 m dyp, og et par steder

like ved er det utført übetydelige arbeider.

406c, Finnkos arsenik«grube».
Litt.: Marstrander, H. 1923.

Grønhaug, A. 1961.
Lok.: 2° 18,6', 59°25'. 75 m sydsydvest for restene av et sel på den nedlagte seteren

Finnkosslåtten. Navnet Btar ikke pa målebordsbladet. Stedet ligger ca. 680 m.o.h. umid
delbart øst for Svøllåi. Dette blir syd for fjellpartiet Bukkeneslian.

Mineraler: Arsenmalm av type som likner den fra Listulli arsengrube.

399a, Lianx (= Haukom) grube
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Ln liten Zrop (antakelig ikke BprenZt) nvor det UZZer i3tvkker-
BprenZte BtenBtvkker av en rype Bom ikke danner det laBte tjeii pa Btedet. ktantrander
Bier at i tiltelie dette er tra en I^s blokk rna blokken ka vXlt pa atzlciiliZe tonn, og
vurderer om den kan vXie iB-tranBportert. (?rßnnauZ mener blokken ikke ben^ver a na
vZert 8a Btor, oZ at materialet kan vZere lraktet dit av menneBker.

391a, Flatdal (= Haugen) skjerp.
Litt.: Bergarkivet.
Lok.: På grunnlag av opplysninger i Bergarkivet: «på Plassen Haugen under Mykle

stue, ganske nær Kirken» søkte Grønhaug i 1961 a finne stedet. Myklestue er ganske
riktig en gård like nord for kirken i Flatdal, men der visste de ikke om noe skjerp ved
plassen Haugen. Det ligger en gård Haugen på østsiden av hovedveien litt lenger syd,
men dette blir ikke nær kirken. Et annet Haugen i Flatdal er også langt fra kirken.

Mineraler (ifølge Bergarkivet): Bornit og kobberglans, sølv og gull. I 1865 skal det
være funnet 45 gram sølv og 14 gram gull pr. tonn gang, og tre år etter 8 gram sølv
og 2 gram gull pr. tonn.

Forekomstmåte: 2 tommer bred kvartsgang.
Arbeide: Stedet ble oppdaget 1865.

391b, Flatdal manganmyrmalm forekomst
Litt.: Vogt, J. H. L. 1906, p. 220.
Lok.: Det oppgis av Vogt at stedet skal være nær Nutheim hotel i retning mot

Sundbø gård øverst i Flatdal.
Mineraler: Malmen, Bom finnes i en myr, synes a ha betydelig flateutstrekning.

75— % mangan, 25— 10 % jern.
3teciet var ikke kjent pa 1961 ((3r^nnauZB ciaZbok)

480c, Flatland skjerp.
Litt.: Dons, J. A. 1958.
Lok.: 2°24\ 59 C 21,3'. Mellom traktorvei til Ånevann og Flatlandsåi, 490 m.o.h.
Mineraler: Molybdenglans og svovelkis.
Forekomstmåte: Kvartslinse (med underordnet mengde feltspat) i gneis og amfibolitt

bergarter. (Rjukangruppen?).
vet loreZikk en nelt übetvcleiiZ 6rilt ner un6er lOlBte ver6enskriZ.

447a, Flekstveit skjerpene.
Litt.: Scheerer, Th. 1845, p. 408.

Scheerer, Th. 1848, p. 312.
Vogt, J. H. L. 1886. pp. 23, 33, 34.

Lok.: 2°26,5', 59°24,6'. Flekstveit-grenden er nå übebodd, to av husene er flyttet
til bygdemuseet ved Kviteseid gamle kirke. Ved besøk på stedet 1961 var det umulig
a finne noen grube eller skjerp. Senere fikk jeg vite at et lite skjerp finnes like innved
hovedbygningen pa søndre Flekstveit, og at det også skal være noe nord for denne gård.
De gamle angivelser lyder: På og sydøst for Flekstveit innmark.

Mineraler: Broget kobber (ifølge Scheerer 1848: Cu — 57,55; Fe — 16,21; S —
26,07), kobberkis og «magnetjern». Forannevnte analyse kan også være fra Fjeldmyr
(= Kroksmyr 418).

Forekomstmåte: Kvartsgang, nordøstlig retning.
Arbeide: Oppdaget før 1844.

393, Fuglebækåsen skjerp.
Li//..' LerZarkivet.
I.c>^..' VeBt lor 3un6Bbarmv2nnetB nor6en6e. Bte6et er ikke Zjenlunnet av I'. V.osen-

qvist, som arbeidet med kartlegging i disse trakter.
Mineraler: Blyglans, kobberkis (og svovelkis).
Forekomstmåte: Små mengder i flere brede kvartsganger.
Arbeide: Stedet ble oppdaget før 1885. Det er trolig ikke utført mer enn übetyde-

lig røsking.
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423, Gjersund skjerp.
Litt.: V.osencivist, I'. 1943.
Lok.: 2°lB\ 59°27,5'. Vest for Gjersonn gård.
Mineraler: Bornitt (og litt gedigent sølv?).
Forekomstmåte: 10 20 cm bred kvartsgang retning nord 135 i porfyr (Dalen

porfyr).
Arbeide: Det er inndrevet en minst 25 m lang stoll etter at stedet ble oppdaget 1887.

387a, Gjuv grube.
Litt.: Bugge, C. 1935 p. 795.

Neumann, H. 1950.
I Bergarkivet rapport fra O. K. Dokken 14. sept. 1943.

Lok.: 2° 1,6', 59°37,7'. 50 m sødøst for hovedbygningen på nedre Gjuv.
Mineraler: Vismutglans (opptil knyttnevestore klumper), svovelkis, kobberkis, bly

glans, galenobismutit (4Bi (S,Se,Te) PbS), vismutspat Bi2 [O(OH)2CO3]. Sistnevnte
antakelig ikke beskrevet fra Norge tidligere, nå påvist ved røntgen.

Forekomstmåte: Kvarts-kalkspat-turmalingang retning nord-syd til nord 20, U/2—
2 m mektig, steilt fall, i amfibolitt. Turmalinen foreligger som sorte aggregater av små
nåler. Det er også kryssende kvartsganger øst-vest. Etter prøvene å dømme finnes malmen
også som impregnasjon i sidestenen.

Arbeide: Forekomsten ble oppdaget før 1862. Forsøksdrift dette år og i 1915 18.
Ved driften var bl. a. følgende økonomisk og praktisk delaktig: Skipsreder Harstad (han
døde under spanskesyken), Holmestrand; advokat Harald Hauge; ingeniør Abel; ing.
Bagstevad. En av dem som arbeidet i gruben var Henry Johannesen, Notodden. I 1917—
18 ble utskeidet ca. 8 tonn malm med 1,5 % Bi. Den ble sendt til Holmestrand. En
sammenrasket prøve skal ha gitt Bi: 0,87 A, Pb 0,09 A, Cu 0,03 yz, Au 6,84 gram
pr. tonn. En annen analyse (av cand. min. Gulliksen) ga 78—-64 % Bi, 15 %S,
0,50 % Te, litt Fe og Cu og ikke As og Pb. Det er drevet en ca. 50 m lang stoll (eller
skjæring?) langs gangen.

Et konsentrat av malm fra Gjuv, analysert for C. Bugge ved Kliiver, ga i prosent-
Uoppløselig 9,60, Bi = 47,25, Pb = 5,25, Cu = 1,82, Zn = 0,14, Fe = 10,76,
8 — 23,90, Te = 0,14, Se — 0,008. Ut fra denne analyse beregnes (Bugge 1935) oven
stående formel for galenobismutit. Se også Bleka grube.

«erter, ?. 1871. p. 386.
VoZt, «. 1.. 1886. p. 33.
KlalBtran6ee, «. 1923.
valen, 0., kapport av 27/8—26 i LerZarkivet,
?oulBen, 1942.
Grønhaug, A. 1961.

Lok.: 2° 17,4', 59°24,4'. 150 m nordnordøst for Myran gård, nordvest for Grave
gård i Tveitgrend. Stedet er mutet 1941 for ven norske stat og listeføres stadig som
statens anvisning med prøvestuff av kobberkis.

Mineraler: Lokalt store partier broget kobber, dessuten magnetitt i temmelig store
rene stykker, kobberkis, og kobberglans?

Forekomstmåte: Ca. 1 m mektig kvartsgang, strøk øst-vest med fall 70 nordlig. Den
omgivende bergart, hornblendeskifer, er meget rik på pene hornblende-krystaller, og det
skal være funnet ertsimpregnasjon i den 8a langt ut som 2 m fra gangen. I umiddelbar
nærhet finnes, ifølge Scheerer, et bånd med magnetjern, epidot, granat og kvarts. En
prøve pa 1 m3m3 tatt ut høsten 1918 av ing. Lahti holdt 3 % kobber, men malmføringen
har vært meget vekslende.

Arbeide: Stedet er oppdaget før 1844 og forsøksdrevet ca. 1871; atskillig malm ble
da tatt ut. Senere har forekomsten skiftet eier og vært undersøkt mange ganger. Det var
drift bl. 2. i 1918 og ca. 1930. Ved den siste anledning ble gruben tømt for vann på
8 dager ved hevert. Christiania Minekompani har kjøpt atskillig malm herfra. Malmen

404, Grave (r) (= Myran) grube.
Litt.: Scheerer, Th. 1845, p. 407.
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ble kj^rt til 3andodd brygge ved Landak. ver er brevet en Blagz Bynk Bom antakelig
i 1930 die lordvpet kra 4 til 9 meter.

3cneerer (184) p. 408) bezkriver bl. a. Se^e Bkjerp med Kobberkiß og Kobberglanß
ved garden Ivedt, <3rave-Bkjerpet og i^o^e^ Bkjerp pa, Kobberkiß. vet l^rgte og sizte
kar Bavidt sees ikke VX« nevnt Benere. 0m ?oßßem Bkjerp tinneß i Lergarkivet et notat
om at det er oppdaget k^r 1844. Ingen av dem, blant Btede« belolkning, Bom ble spurt
i 1923 og 1961 kjente noe til Baken.

394d, Grønlifjell skjerp.
Litt.: V.oBenqviBt, T. 1943.
Lok.: 2° 14,5', 59°30,5'. Søndre Grønlifjell i østenden av topp-partiet.
Mineraler: Ikke angitt, prøve derfra er forsvunnet. Antakelig kobberkis.
Forekomstmåte: I kontakt mellom amlibolittZanZ og kvartett.

394a, Guldnes Kobberverk.
(Golmsberg = Goldnæsberg = Holmsberg = Zoltnesberg = Sundsberg).

Litt.: Det finnes en så omfattende, interessant og verdifull litteratur om kobberverket
at det vil være meget ønskelig a få det hele samlet og bearbeidet for publikasjon. Fra
R. Størens rapport av 1943 til NGU (rapport 607) gjengis en liste over en del eldre
litteratur: . . .. „ ,  „.

)acob 2iesler (IvlatneBeoB) , proleBBor i I/ppBala: «3cnon6ia», 3tra3bulZ 1536.
<^eorZ «ve veteribuB et noviB metalllB', dliemnit^ 1)44, libr. 11.

Kap. 8.
Jacob Langebek: «Anledning til en Historie om de norske Bergverkers op

rindelse og Fremvext», Kbnhavn 1758.
Carl Deichman: «Historiske Efterretninger om Kongsberg Sølvverk, samt om

det gamle norske Bergverk Golmsberg», Kbnhavn 1777.
Johan Michael Lund: «Forsøg til Beskrivelse over Øvre Tellemarken i Norge»,

Kbnhavn 1785. ..--.„ ,
Hans Jacob Wille: «Beskrivelse av Sillejords Præstegield l Øvre Tellemarken

i Norge», Kbnhavn 1786.
M. T. Briinnich: «Hist. Efterretninger om Norges Bergværker 1516 1623»,

Xbnnavn 1819.
Av nyere litteratur nevnes:

Keilhau, B. M. Gaea Norvegica 111, 1850 p. 442.
Herter, P. 1871, P. 386.
Vogt, Jf. H. L. 1888, pp. 63—66 med figur.
Helland, A. 1892, pp. 19—32 etc.

— 1900, pp. 312—321.
— 1900 b. pp. 142—144.

Støren, R. 1943, rapport til NGU, Bergarkivet 607.
Neumann, H. 1943, rapport til NGU.
Dons, J. A. 1962, rapport til NGU.
I et større arbeide av J. Wilcke «Renæssancens mønt- og pengeforhold 1491—

1588», København 1950, omtales Guldnes grubene og sølvmynter herfra
meget nøye (p. 197 og pp. 259—276). Her finnes bl. a. et billede av
«Bogalien» i Hjartdal, fem fotografier fra l^ul6neB samt det kart v/ hytte
mester Støren som i denne avhandling er gjengitt omtegnet i fig. sa.
Videre finnes (p. 266) en tegning av bergfolk i virksomhet med sine
hammere etc. Langs billedets ramme står: «Das Lobliche Bergkwerck auff
dem Golmsbergk/sampt den zugehorenden gebirgen im Konigsreich
Norwegen». Det er ikke kjent hvor tegningen (som likner Agricolas)
stammer fra. Teksten under billedet lyder: Golmsberg, Guldnæs Bjerg-
vXlk 1)40.

I.c>^,/ 2°l6', )9°32'. ?a gradteigbladet betegnet «Qullneß Xoparvk.» ved 3undß
barmvn. vet gar ingen kjørevei lrem til <^uldneß.

Kobberkiß, bornit. 3vovelkiß derimot er kelt underordnet eller mangler.
)ernglanß er ob^rvert pa bergkallene. I eldre beßkrivelßer (178)) er ogßa antatt gedigne
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Fig. sa. Sketch of Guldnes Copperworkings in Telemark.
Contour interval 10 m. Shaded = Zone of ore concentration. Black = open east
working. Stoll = adit. Berghald = waste dump. Squares = house and foundations of

house and dormitary.

1 — Ruiner av pukkverk fra 1863. Ruins of crushing plant from 1863.
2 — Ruiner av pukkverk og smeltehytte. Ruins of crushing plant and smelter.
3 — Skorstensfundament. Chimney fundament.
4 — Avgangshaug. Tip of waste, separated by washing.
5 — Laboratorium. Laboratory.
6 — Stall. Horse stall.
7 — Dambygning. Dam building.
8 — Foss. Waterfall.
9 — Båt sunket 1863. Boat sunk 1863

Gjengitt etter skisse opptatt 1942— av stud. O. Høydal, bilag til R. Størens rapport
til Norges geologiske undersøkelse i 1943.

Reproduced from a sketch made by O. Høydal (1942—43) in an unpublished report
by R. Støren to the Norges geologiske undersøkelse 1943.
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sølvstuffer og rødgylden erts. Det Bel ut til at det er mer bornit i dagbrudd 111 enn i
II og I (se fig. sa). Kobberkis og vel særlig broget kobber er sølvholdig. Den gamle
metallurgiske utvinning av kobber og sølv medførte relativt større kobbertap enn sølv
tap. De sølvprosenter som oppgis i de gamle skrifter er derfor antakelig alt for høye.
Vogt anslår forholdet kobber/sølv til å være ca. 100/0,7.

Forekomstmåte: Den malmførende sone er en kvarts(-kalkspat) breksje som skjærer
lagdelingen i kvartsitt og kvartsskifer. Breksjen har ikke tydelig begrensning. Dens
bredde avtar nordover idet den i dagbrudd I er 25— m bred, mens den i dagbrudd
II er ca. 10 m bred. Amfibolitt eller grønnstensganger som finnes i den malmførende
sone el muligens yngre enn en del av breksieringen, men også gangene el gjennomvevd
av (riktignok tynne) malmførende kvartsårer. I breksjen finnes foruten malm-mineralene
også rød kalkspat, rød feltspat og kloritt. I dagbrudd I er det 2 eller 3 amfibolittganger,
den ene 7,5 m mektig strøk nord 40, fall 60 vestlig, den annen 3—3— meter mektig,
strøk ca. nord 60, fall 60 vestlig. I dagbrudd II sees en sleppe nord 170, fall 70 østlig.
En amfibolittgang 80 cm mektig med strøk ca. nord 30, fall 70 vestlig, finnes på begge
sider av forkastningen og gjennomsettes av kalkspat og kvartsårer.

Breksjesonen har nordlig til nordnordvestlig retning. Kvartsittens lagstilling varie
rer endel. Nordligst på Guldnes-halvøya er retningen nordnordvestlig med steilt vestlig
fall, mens den ved halvøyas sydøst-ende er nordøstlig med steilt nordvestlig iall. Om
disse variasjonene i strøk skyldes virkelige forskyvninger langs breksjesonen er ikke
kjent. Forskjellige ting tyder på at det går store bevegelsessoner langs et ca. nordvest
sydøstlig drag gjennom Sundsbarm-forsenkningen. Lenger sydøst finnes f. eks. i «kalk
guvet» meget ren kaolin, og manganforekomst ved Koddedal (forekomst 396) ned mot
Seljord kan muligens også være knyttet til en sprekksone.

Malmsonen fra Guldnes synes 2 kunne følges i nordlig retning til skjerpet 394b,
Hyttebekk (se p. 38). Som en mulig forlengelse av sonen finnes i Mandalen, umiddel
bart nord for sagen ved Kvale, en übetydelig forekomst 394c av kobberkis, (svovelkis),
blyglans, magnetitt, rød kalkspat og kvarts i omtrent horisontale slepper i grønnsten.

Arbeide (en historisk oversikt): Summarisk fram til 1786 vesentlig etter Wille,
senere etter forskjellige kilder, bl. a. «Gullnes Verk», fortalt av Bjørn Bekkhus ved
Kjetil Kvaale i Bergverksnyt 1919 P. 179, artikler i «Norig» ca. 1920 av Kjetil Kvaale,
og «Til Seljord», Notodden 1925.

Den 14/6 1524 utstedte kong Frederik I av Danmark—Norge et kongelig privile
gium til biskop Mogens av Hamar på et Koperberg som kalles Sundzberg i Sellegaard
Præstegield. To dager etter befalte kongen at biskopen skulle utmynte sølvskillinger
med innskrift Fredericus DG rex norvegia og kongens våpen, og Moneta nova ham
merensis og Norges riksvåpen. Sølvinnholdet i Guldnes-malmen måtte da være kjent
ved forutgående undersøkelser. (Mynter som beskrevet ovenfor er visstnok ikke kjent.)

Driften opphørte 1537, samme år som biskopen ble fengslet på grunn av sin katolske
innstilling. Kong Christian 111 forsøkte a selge velket i 1537, men fant et halvt år senere
2 ville drive det for statens regning ved tyske bergfolk. Ved et brev av 28. april 1538
ila kongen til to tyske bergembedsmenn, Melchior Mardorff og Ambrosius Zeuesler,
som han hadde fått kontakt med gjennom sin slektning Kurfyrsten av Sachsen, ber han
om at det skaffes tyske bergfolk til Guldnes og andre steder, og skriver videre
(oversettelse fra tysk som gjengitt i Helland 1892 p. 20): «Derimod ville vi tillade
og indrømme, som vi ogsaa i kraft ak dette blev gjøre og indrømme, at de, som vil søge
og drive nævnte vort bergværk i Norge, ogsaa hos os skal have alle og enhver rettighed
og frihed, som andre bergfolk have og nyder hos keisere, konger, kurfyrster og fyrster,
grever og herskaber, og de Bkal nyde disse rettigheder ikke mindre eller i lavere grad,
men til hver tid mere og i høiere grad.»

Muligens i kraft av dette brev skrev ovennevnte Mardorff og Michel Schuster ut
Norges første mutningssedler 1. sept. 1538; altså ett år før bergordningen av 1539 som
innfører mutning. Et forlangende om mutning lyder:

Muthseddel, Gnedigster Konnich, ich muthe vnnd begier Euer Konigliche Mayestats
rleyeB, als nekmlick ein an Fundgrube Obernåchste vnnd annder Mass af einem Tag
gang inn IkilllN2lsken, ann einen frischen Sehe vnnd Klippen Guldnæss genannt,
gelegen; Actum Dienstag nach Egidii im 1538 Jahre, den siebende Stund Vormittag.

klelckior I>kentlaZel.
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Blant Hellands bemerkninger (loe. eit. p. 21) til denne tekst er også at «Fund gru
ben» etter sachsisk bergrett ikke bare er det sted hvor funnet først er gjort, men også
et mål på tre Wehr å 14 Lagter. En fundgrube er altså 42 Lagter eller 84 m i lengde.
Et «Mass» er to Wehr, altså 56 meter. Oversettelsen blir da ifølge Helland:

konge, jeg mutlier og korlanger paa ederB kongelige majeBta?tB
ili leit et maal, 84 meter langt, og et andet n^iere liggende maal, 36 meter langt, paa en
i dagen udgaaende gang i 'lkelemarken, liggende ved et lerBkt vand og tjelde, Bom
KaldeB (Fuldna?B, Iste september 1338, Ici. ? oni tormiddagen.

Melchior Mardorff, Muther.

Hva Helland antakelig ikke visste var at en (eller to) av grubene ved Guldnes het
Fundgruben. Oversettelsen er vel kanskje likevel riktig. Den som senere skal bearbeide
alt stoffet om denne tid vil også finne at en bergmester Glaser har spillet en betydelig
rolle for verket.

Etter oppfordring fra Christian 111 utarbeidet sachsiske embedsmenn, spesielt Anthon
Beuther, den første norske bergordning helt etter sachsisk berglov (spesielt etter den for
St. Annaberg av 1509). Bergordningen ble utferdiget av Kongen i Odense den 9. juni
1539 og trykt første gang på tysk i Zwichau april 1540. Bergordningen heter: «Bergkord
nung des loblichen newen Bergkwerks auff dem Golmsbergk in Konigreich Norwegen».
Bergordningen skulle gjelde for Guldnes, men etter sitt innhold er den en bergordning
for hele Norge. Etter en innledning om administrasjonen, mutning og privilegier, følger
selve bergordningen som i alt har 106 artikler. Framgangsmåten ved ervervelse av eien
domsrett til ertser og metaller er etter denne 420 år gamle lov ikke vesentlig forskjellig
fra den na gjeldende lov. Helland gir en mengde kommentarer (Helland 1892, pp.
24—32), særlig om tri skjerperett kontra gammel eiendomsrett og kongelig forgodt
befinnende.

slange t?Blce berglollc kom i 1339 og det oppßto Btralcs konllilct med bøndene, som
ikke ville gi dem mat og nuß, og paßto at de tVßke bergloik plvndret Betrene. Kongen
Bendte tropper lra til Telemark, og bøndene rußtet Bcg med pil og bue. De
mMeB i 1340 (Helland (1892) oppgir teilaktig 1348) ved Logerlien i Hjartdal (muli
genß V.ußtelien), livor bøndene med lOlte om lred la ned våpnene, nvorpa de omgående
ble tatt til lange. Ved en Btandrett ble lem bønder Kalßliugget, andre matte lß3e Bin nalß
ved pliktarbeide, sjslv, Kußdvr, gard og grunn. Helland bemerker at Kongenß tog Bvneß
a ka vZert mer innbringende enn Kanß bergverkßdrilt. Leegkolket tikk 8a mer arbeidzro.
Ln tvßktalende preßt ble anßatt. ttan lorrettet i den gamle Harald^kirken Bom Btod ved
Bl'den av den nåværende 3eljord kirke. I en antakelig Benere periode ble tvßke bergkolk
nektet Zravplaßß pa Beljord kirkegård. Lt Btvkke jord pa Bundßbarm gard ble da innkjøpt
Bom gravplaßß. 3tedet lieter i dag «^^kliaug» og 3—43—4 berglolk Bkal vZere gravlagt der.

I 1340 Bkal det na va?rt 19 gruber i virkßomnet ved 3undßbarm vn. Drillen gikk bra
og det kom Btadig lolk til verket, Baledeß i 1342 mer enn 100 nve tVßke bergkolk Bc»m
gjskte arbeide. vißer at det ble drevet ner i perioden 1342—47. Det
neter lra den tid at man i kunt-gruben pa (3olmßberg brvter Bkjfjnn malm rik pa Bsillv
og kobber. Det ble da drevet i kunt-gruben og en dvp Btoll og et nytt Bkjerp. I 1346 var
ker loruten preßt, bergloged og mvntmeßl,er oZBa 1 oppßeer, 6 perßoner i 3t.
grube, 2 i Valtnaßer V.oßlerß ztoll, 6 Blemmere til a, renße malmen om Bommeren, 4 per-
Boner i 3meltebvtten og 6 perßoner ved «^lvnten», loruten koner og barn. oppgir
(p. 33) at det i adßkillige mvntßamlinger linne3markßtvkker kra ar 1343 med den noißke
I^lve pa den ene Bide, og Blutter derav at det er mvntet penger av det 85ilv Bom ble
utvunnet lra <3uldneß-malm. Vl^ilcke meddeler (p. 266) Zanßke riktig at det var opplært
en lenge planlagt i Bkien pa, (3imß^ Klo3tel3 grunn, og at en tVBk mvntmeßter var
kommet dir 1343. Xntakelig kar man i arene 1343—1346 Blatt lorßkjelliZe mynter
(Bkilling, mark). Dalere ((?vldenZro3cnen), de 3akalte «(?uldneßdalere» (3e vignett p. 3),
med linnet 906,23 ble bare mvntet i 1346. I lOpet av de ca. 4 ar «^lvnten» var i virk-
Bomb,et ble det produßert mvnt til en verdi av ca. 1000 daler. Lebovet lor BOlvmvnt 30M
betaling3middel til berglolkene blir olte påpekt i dokumenter lra denne tiden. Det lor
telleß at nar llere arbeidere likk k. ekß. et Bsiilvkruß Bom betaling, Bpilte de otte om nvem
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som skulle ka det, og dermed ta iMn lor Bitt arbeide. av a ka BOlvmvnter
er derlor lorßtaelig.

Oven3taende opplesninger etter om mvntmester og pa (^uldnes er over
rekende, lunten kar kan tatt med i skien 3om tilk^rende (?uldneB, kviz det 6a
ikke kar v«rt er: pa (iuldneB. Det 3vneB imidlertid lite Bannsvnlig at de kar lrem-
Btiller s^lvmvnter ker, i salall matte de kente bly til (3uldnes lor a utvinne sylvet av det
utsmeltede kobberet 3om koldt 1 A Bjslv.

da. 1)52 var dlitten redu3ert til et minimum, og 3 berglalk tikk 26. juni 1)58 ved
et kcjvtidelig dokument rett til a, drive i 20 ar, samtidig Bom de overtok tc> av KronenB
garder (3leli og 3undsbarm). vette dokument viser at dkristian 111 ikke kar lor3tatt Bin
egen belgoldning av 1)39, idet det pa torskjellig niate Btlicier niot reZier c>ni mutinZ,
inBt c>Bv. 1)80 val (^ul6neB Me.

I Christian IVs tid ble driften gjenopptatt og lovene av 1539 trykt på ny i 1647.
(Først i 1683 kom en Berg-ordonance som til en viss grad erstatter 1539-ordningen, og
en egentlig berganordning kom først i 1812). Bøndene hadde pliktarbeide ved driften
i 1606. Det var omkring 1619 at hele berget over Kongens (= Lovise) grube raste ned,
mens arbeiderne var i gruben. Syv tyske bergfolk ble innesperret og døde av sult. Det
fortelles at arbeidskameratene lenge hadde holdt liv i dem ved å trille erter inn gjen
nom åpningene i stenrøysen. Under arbeidet 1865— skal man ha funnet skjelettene
og atskillige redskaper, bl. a. minebor av jern, som var stålsatt og slipt slik at det ble
fire egger med en skarp tagg i midten. Muligens var her drift i —39 og så igjen
fra 1691, da en Skienskjøpmann tok opp driften og bygget en smeltehytte og drev
fram til 1707. Han tapte 8000 riksdaler pa det. I 1759 opptok bergmester på Kongsberg
Adam Ziener driften og leverte i 1762 betydelige mengder kobber og sølv til Kongs
berg. Etter en dødperiode kom driften igjen i gang ca. 1780 ved marlcBlcei6el Chr.
wiener og et par andre grubefolk. Diverse nybygg, bl. a. pukkverk, slemmekummer og
smeltehytte, ble oppført. Det ble arbeidet i Lovise-gruben og Pernille-gruben. I 178) ble
det funnet atskillige små og gedigne sølvstuffer og rødgylden erts. I Riksarkivet finnes
et primitivt kart, datert 11. Bept. 1784, undertegnet wiener (signaturen er uklar). Kar
tet har norsk tekst og bl. a. en tegnforklaring som viser 8 steder hvor man hadde brutt
eller brøt malm.

LratßberA do. 1.t6. tole opp drillen iZjen ca. (1863?) 186)—68. kt Btort
arbeide ble nedlaZt i 1864 med a bvZZe vei opp Kivledal (300 mann Blcal ka arbeidet
pa veien oZ den skal ka lcoßtet 3200 daler), bvZZe Kuß, dampmaßlcin 08V., men det ble
arbeidet lite i Zlubene, meßt i XonZßZruben. Den enZel3lce beßlvielen Da^vez Icom
juli 1866 oZ bodde pa <3uldneß med Bin iamilie til 1868, da verlcet ble NXrmest nedlaZt.
Han llvttet til verlc kvor kan var til 1890. Det tinneß beretninger om ilere
arbeidsulvlclcer i 1869. I^nderzß^elßeß2lbeider iortsalte med to mann tram til 1873. Da,
eller noe Benere, ble Da^veß eier av (3uldneß oZ kadde en mann i arbeide der. Ved

Da^eß djsd 1901 «vertolc Kanß B^nn Da^eß eiendommen, ksoen dritt var det
ilclce. Vaktmann var Lj^rn Lelc!ckuß (3e LerZvel!ißnvtt 1919, d>lo. 23). I 1916 ble det kele
BoIZt til Xri3tiania lor 27.000 kr. Den 13. lebr. 1917 ble c^uldneß overtatt
av Beljord kommune. OmlcrinZ 193) ble eiendommen kj^pt av inZ. Lie, 0810, Bom
senere kar BolZt den til brødrene

De drikter oZ Kuß Bom na Beeß reßter av, datereß av 3t^ren slilc, 8e liZ. )a: XonZB-
Zruben pabeZvnt 1)40, Zjenraßt 1619, gjenopptatt noe 3eneee (t^r 1783), oZ ?ernille>
Zruben 3om i 1796 oZBa kadde belvdeliZe dlilter. dkarleßßt«llen ble drevet 1868—73.
I (?uldneßbelilcen ble drevet Blemvaßlceri i 1)40-arene, lilcelede» i 1606 oZ 1691,. samt i
1760- oZ 80-arene oZ i 1860—70. knda 363 det trerenner pa de Zamle tuttene. Opp
redninZßverliet med dampmaßlcin oZ en «valcker» pipe mellom KonZßZruben oZ (^uld
neßbulcta, ble bvZZet i 1860-arene. I.ilceledeß maßlcinkußet Bamt avlfjpßrenner oZ Icloalclc
avl^lp lra laboratoriet. De meget k^ve grunnmurer lor beboelße3kuß (med torlengei3e
med Btabbeßteiner) 3om Beeß 100 m At kor puklcverliruinene, er lra 1619. I.ilceledeß
grunnmur kor mindre Kuß. KHptein3bvZninZen (mining captain Da^veß) ble opp
lLlrt i 1866 eller 1869, likeledes stall av tre, like ved laboratoriet. Xapteinßbvgningen er
omgjort endel, og Bvnes na a, v^re i god stand. Ln grunnmur lor brakke ved dkarles
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Fig. sb. Guldnes sett mot nordvest, konf. fig. sa.
Berghaller til venstre, Kongsgruben i midten og Kapteinsbygningen til høyre.

Tegnet ay I. Lowzow etter foto.
Guldnes seen in direction N.W., compare Fig. sa.

Waste dumps to the left, Kongsgruben in centre, Captains building to the right.
Drawn by Miss I. Lowzow after photo.

stollen er fra 1880-årene. En grunnmur 50 m øst for Kongsgruben dagbrudd er eldre.
Den båten som lå nedsenket ved stranden er nylig brakt ned til Seljord.

Hvilke grubemessige arbeider som er utført på selve Guldnes-halvøya framgår også
av fig. sa. følge Størens rapport er sålen i dagbrudd I ca. 35 m lang og gjennomsnittlig
12 m bred. I vestveggen, som er rast ut i 1619, er det 4 m over sålen synlig en ort som
forgrener seg vestover. Det sees videre en feltort sydover fra 4 m over sålen og et mindre
innslag ca. 10 m over sålen. Dagbrudd 11, som er tørrlagt ved et tverniaZ vestover, er
ca. 30 m langt, 10 m bredt og 15—16 m høyt. Ca. 4 m under dagnivået er inndrevet
en ort i østlig eller nordøstlig retning. Dagbrudd 111 er en na vannfylt «synk» hvor
vannflaten er ca. 12 m x 8 m. Bakveggen mot vest er ca. 5 m høy over vannflaten.
Charles-stollen er minst 100 m lang. Den går vestover i en høyde av 6— m over van
nets nivå. På østsiden av sundet, vest for gården Sundsbarm, er det en ca. 10—15 m
lang stoll, som går inn i en bue mot øst i et nivå ca. 3 m over vannflaten. Vogt omtaler
denne «Sundsbarmkjelleren» i fotnote (Vogt, 1888, p. 65). Stedet ligger umiddelbart
øst for kartgrensen fig. sa. Her er atskillig kvartsgjennomveving.

På den lave skogkledde odden (delta ved Hyttebekkens utløp) i Sundsbarmvann på
motsatt side av Guldnes er det rester etter en ca. 10 m lang og ca. 1 m høy mur. Den
har nok vært høyere og kan ha utgjort en vegg i smeltehytten og inneholdt små smelte
ovner. For å få et begrep om nva det kunne skjule seg under toryen og dermed en idé
om hvorledes eventuelle fremtidige utgravinger bør legges an, ble det 1962 foretatt for
siktige gravinger i hull ca. 20x20 cm2 på en rekke steder over odden. Interessen bør sik
kert samles om det høyeste parti (ca. 6 m over vannflaten), ca. 100— 150 m2.m2. Her finnes
meget trekull, endel slagg og teglsten. En grønn hestekjeve ble også funnet. Gravingene
ble stanset mot et lysebrunt jordlag (antakelig avfall fra hyttedriften) . Under dette jord
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lag fant konservator G. Thuesen, Norsk Teknisk Museum, som var orientert om mine
undersøkelser, ved utdyping av ett av mine hull en uregelmessig «kake» av kobber
10 cm x 15 cm og 1 cm tykk. Kjemisk og røntgenspektrografisk analyse utført av
B. Bruun og S. Bergstøl, Mineralogisk Geologisk Museum, viste 96 % kobber, 3 % jern,
ca. 1 % sølv, videre ca. 0,05 % nikkel, spor av mangan, krom, kobolt, svovel og sili
sium. En røntgenspektrografisk analyse av kobberkis fra Guldnes ga foruten kobber
også 0,02 — 0,03 % sølv.

Undersøkelse ved mikroskop av et polert preparat utført ved F. Vokes viste foruten
innhold av kobber og sølv, også at smelteproduktet inneholdt små ovale klumper av
uidentifiserbare kobbersulfider. Silikater fantes i meget små mengder. Prøven viser at
man anvendte en prosess som ga et bemerkelsesverdig fint produkt. Det var dette pro
dukt som så ble fraktet ned til Seljord og videre til Skien hvor sølvet ble utvunnet og
anvendt til mynter.

Sundsbarmvn. blir antakelig trukket inn i en større reguleringsplan i forbindelse
med kraftutbygging. Ifølge planen skal vannet kunne heves ca. 20 m. En undersøkelse
må derfor gjøres på forhånd. Når det gjelder spørsmålet om hvem skal bekoste og hvem
skal foreta undersøkelsene ved Hyttebekk og Guldnes, er det avgjørende hvorvidt anleg
get er fra før reformasjonen (1535). Skal man holde seg strengt til dette året må det
sies at man vel foreløpig ikke vet om det kar vært smeltehytte her før i 1540-årene.
Malmen ble den gang knust og slemmet ved Guldnesbekkens utløp og fraktet i prarnrner
over til Hyttebekk for smelting. Hvor lenge hytten ker var i drift vites ikke. Ved frem
tidige undersøkelser ved Guldnes siden, hvor det ved Guldnesbekkens utløp har vært
arbeidet med foredling av malmen kanskje allerede før 1524, vil man være sjenert av
at det stadig er bygget nye anlegg på de gamles plass. Slik er det ikke ved Hvttebekk.
Det eneste nye her er en liten mølle som ble anlagt 1812 i lia ovenfor hytteområdet.
En del av demningen i Kvislintj. (136 m over Sundsbarmvn.) hvorfra Hyttebekken
kommer, kan også være fra denne nyere tid.

Hyttebekk skjerp 394b ble besøkt 1962 sammen med eieren av Hyttebekk Sr, bygde
historikeren Kjetil Kvaale og hans sønn. Det er ikke funnet noen beskrivelse av stedet.
Det ligger 600 m sydøst lor seteren, ca. 30 m over Sundsbarmvann, 100 m inn for det
trange sundet. Her er en grov breksje i en basisk gangbergart, hvor breksjens bindmasse
er kalkspat og kvarts. Av ertsmineraler ble bare funnet kobberkis, som dels følger nord
østgående kvartsganger, dels nordsydgående slepper. En stoll var inndrevet ca. 6 m i
østnordøstlig retning, inn i den steile fjellsiden. Antakelig er stollen opprinnelig meget
gammel, da formen tilsa at den var brent, men det var også nye borhull. Foran stollen
ligger atskillig løse masser, dels jord og stein, som kar dekket fjellet på det sted stollen
går inn, dels av det utßprenZte materialet. Når det ble drevet her, er der visst ingen
som vet, sa lærer Kvaale.

447b, Gullnes skjerp.
1.5«..' VONB, /. 1962.
1.0^..' 2°2B^> )9°23>?'. 3tedet liZZer noen kundre meter veBt lor KvartBbruddet kvor

lra LorZeBtad labrikker tar raztotl til ildlazt Bten (8e p. 14). (3ullneB er egentlig en
veilsik, gammel KuBmannBplaBB. Bkjerpet ligger i den bratte lia ca. 60 m over Landak,
bak KuzmannBplaBBen. annet «kjerp uten navn linneB kavere oppe i lia.

Lroget kobber og kobberglang pa KvartB-kalkBpat gang.
amlibolittiBk bergart med koliaBjon Btr^k Ks 38, kall 86 mot nord

veBt i Lidzborg KvartBzkiler gjennomskjiereZ av en Bteil Kvartsgang Bom er iuliBtendig
ljernet ved drillen. <3angenz retning er I>s 130. I laBt kjell 3ee3 malakitt pa llater Bom
antakelig markerte ZrenBen lor gangen.

ganBke romBlig BkraBjakt (40° kelling) er drevet 10 m nedover i Atlig
retning, ven er vannlvlt dypere ned. slvor dyp den er viszte ikke den nåværende eier
Lent Lakke jr., Lardal, Bom viBte vei til gruben og Benere kar Bendt opplyBninger om
den. 3jakten ble antakelig drevet i 1870-arene. <IkriBtenBen, Lardal, Bom drev
Kv2ltBbruddet i 3? ar, kan lortelle at da kan Bom ) -åring llyttet til (?ullneB i 188), ble
kan advart mot a ga til gruben, lordi kan kunne drukne der. 'lippen koran Zruben
er ganBke Btor.
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Atskillig høyere oppe i lia (ca. 600 m målt langs dalsiden) ble det antakelig ved
siste århundreskifte drevet en grube. Det skal være Jon Åiand som fant stedet og drev
graben på et kobbermineral. Ovennevnte John Christensen kvesset bor for Åland.

420b, Gunhildkaas skjerp.
Litt.: Poulsen, A. 1942.

Grønhaug, A. 1961.
Lok.: 2°l7', 59°25,8'. I sydvest-hellingen av Uddaråsen, ca. 100 m over veien, ca.

300 m nordøst for Nøsterud gård. Navnet Gunhildkaas står på målebordsbladet. Skjerpet
ligger vest for denne gård.

Mineraler: Kobberkis, blyglans, magnetitt.
Forekomstmåte: Kvartsgang Vi m mektig i grønnsten. N 70 fall 70 nordvestlig.

Gangen skal være påtruffet høyere oppe ien avstand av —60 m.
Arbeide: Gangen er fulgt med skjæring ca. 5 m, 20 25 m3m3 masse er brutt ut.

Utteråsen skjerp skal ligge mellom Skolterberg grube og Gunhildkaas. Den skal ha
ført et 2 tommer tykt rent parti av blyglans med 0,066 % sølv. Den skal være funnet
og forsøksdrevet ca. 1889. Stedet ble ikke gjenfunnet 1961 av Grønhaug.

400a, Gaasdalen (— Aasland) grube.
Litt.: Herter, P. 1871, P. 390.

Grønhaug, A. 1961.
Lok.: 2°2,4', 59°25'; Vi km sydsydvest for Fiskhøl, i sydskrånende fjellside.
Mineraler: Kobberkis, molybdenglans.
Forekomstmåte: Kvartsganger og kvartsfeltspatganger i granittisert porfyr.
Arbeide: Stedet må være oppdaget før 1870. Det var ordinær drift 1870 og

1881—83. I 1887 meddeles at graben er avbygget til 20 meters dyp. Det sees nå 3
stollåpninger over hverandre. Deres retning er østnordøst. Fra de øvre stollene er det
synker. Tippen foran de to nederste stollene ca. 1000 ms.

vet iinneB i VerZarlcivet et notat om tlaivlar^aien Blcjerp. vet kar ilclce vXlt lUuiiZ
a lolcaliBele 6erte. savnet torelcornuier i kvert kall to Bte6er pa lcartbla6et, mellom

og I.iervann, oZ i Iveitsren6a opp kor Lanclalc. Blcjerpet lcan v«ere i6entiBlc
rne6 et av 6e an6re Blcjerp Boru er beBlcrevet.

400c, Haugeland skjerp.
Litt.: Sparsomme opplysninger i Bergarkivet.

Grønhaug, A. 1961.
Lok.: 2°2,5', 59°25,4'; 200 m sydøst for gården Haugland.
Mineraler: Kobberkis, blyglans.
Forekomstmåte: Kvartsgang, 30 cm bred, strøk ca. nordøst og steilt sydøstlig fall.

Gjennomsetter granittisert porfyr.
Arbeide: Stedet er oppdaget før 1887. Det er sprengt litt hist os her.

421, Hemmestvedt grube (og Fosjord skjerp).
Litt.: Vogt, J. H. L. 1886, p. 33.

Grønhaug, A. 1961.
Lok.: 2°16,4', 59°27,2'. 200 m sydøst for Øvre Hemmestveit gård. Fosjord skjerp

ligger i strøkretningen fra hovedgruben mellom vei (antakelig «vestside-veien») og elven.
Folk på stedet kjente ikke til Fosjord skjerp i 1961.

Mineraler: Broget kobber og litt kobberkis, muligens er det tidligere funnet kobber
glans. Ved Fosjord skal være funnet broget kobber.

Forekomstmåte: Kvarts (feltspat)ganger og ankeritganger i alle retninger, mektighet
av den enkelte gang under 5 cm. Omgivende bergart er Morgedalslava. Vogt anfører
at det finnes en «granitgang» i nærheten. I Fosjord skjerp skal det ha vært pen bornit
på en meget smal kvartsgang.

Arbeide: Forsøksdrift 1870 og 1887. Skjæring østover 3 m bred, 15 m lang og
minst 7—B7—8 rn høy i det innerste parti, hvor det sto vann over sålen.
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397b, Hesteskodiket skjerp.
Litt.: Sparsomme opplysninger i Bergarkivet.

Grønhaug, A. 1961.
Lok.: 2° 10,6', 59 C 26,7'; 200 m rett øst for gården Hesteskodiket ved veien Seljord

Brunkeberg.
Xc>l?rielkiB.

Forekomstmåte: I pegmatitt og kvartsganger som gjennomsetter kvartskonglomerat.
Arbeide: Oppdaget 1887 og forsøksdrevet samme år. Forekomsten er nå nærmest

forsvunnet ved anlegg av hovedveien.

392b, «Mile skjerp.
Litt.: Siggerud, T. 1950.
Lok.: 2°20,4', 59°38,2'. Ved bekken Hjelle som kommer ned til hoveddalføret i

Amotsdalen ved Baugerud. Skjerpet ligger på det sted draget til Varme^ai Br. tar
nordover.

Mineraler: Broget kobber.
Forekomstmåte: Et nettverk av kvartsganger i kalkholdig zan6Bten

398b, Husstøl skjerp.
Litt.: Poulsen, A. 1942.

Sparsomme opplysninger i Bergarkivet.
Lok.: 2°12,2\ 59°25,4'. 1 km nordøst for Tjønnstaultjern.
Mineraler: Molybdenglans.
Forekomstmåte: En rekke små kvartsganger i gneis (Rjukangruppen, Tuddalforma

sjonen). Den første gang hadde en malmførende sone på 20 cm, de øvrige ganger mindre.
Arbeide: Det ble drevet her i 1916 og 1918, og da tatt ut 1800 kg vaskemalm a ca.

5 % molybdenglans.

406a, Hægestøl skjerp.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1886, pp. 25, 33.

Helland, A. 1900, p. 518.
Grønhaug, A. 1961.

Lok.: 2°17,9', 59°25,1'. Like ved seteren Heggstøl (står ikke på målebordsbladet) .
500 m rett vest for gradteigkartets Svøllstaul.

Mineraler: Blyglans med 0,32 % sølv, litt kobberkis.
Forekomstmåte: Kvartsgang 1 m bred i amfibolitt. Vogt antyder en sydøstlig ret

ning. I 1961 ble skjerpet funnet a bestå av en haug istykkersprengte blokker, alt var
ellers helt overgrodd.

409c, Johnsli skjerp.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1886, pp. 35, 47

Marstrander, H. 1923.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: 2° 19,8', 59°24,7'. 100 m sydvest for Jonsli Sr. (Johnslid).
Mineraler: Kobberkis, litt molybdenglans, blyglans og sinkblende. Marstrander hai

også funnet bornit, men ikke mc>lvb6englanB.
Forekomstmåte: Marstrander karakteriserer forekomsten som fahlbånd-liknende im

pregnasjon i kvartsskifer. Vogt påpeker at ertsene ikke følger fyllittens skiktning, men
en skifrighet forskjellig fra lagflatene. Det er lite kvartsganger på stedet, selv om de
finnes. vet er i KvartBBlirer at molvbc!enBi2NBen ble funnet. Bergarten er amfibolitt
skifer (opprinnelig basisk lava eller tuff) rik på tynne, lange hornblendenåler. Strøk
N 104. En del av kvartsgangene følger strøket; andre ikke malmførende, er loddrette
og går ca. nord-syd.

Arbeide: Skjerpet skal være drevet av 2—32—3 mann i 1870-årene for en russer som
bodde pa Lundeval gård. Det er arbeidet pa 3 steder. Ved det laveste, sydligste sted er
påbegynt en bunnstoll som ville gå inn under de to stedene hvor det er små skjæringer
eller groper.
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Vogt nevner sammen med et skjerp ved I'^^/^/. Dette stedsnavn er ukjent
blant tolk i distriktet, og det er vel trolig det ligger i n^rketen av Nordre Lvgst^l, 413.

425b, Kaldåk skjerp.
Litt.: Rosenqvist, T. 1943.
Lok.: 2°l6', 59°27,5'. Ca. 100 m sydøst lor Øvre Xaldak, øst for Bakketj. i

Morgedal.
Mineraler: Ingen ertsmineraler ble funnet, men det har antakelig vært skjerpet påkobberkis.

Xvartsgang i grunnsten (Klorgedalslava) NXI sandstenslag.
Det er bare uttatt kelt übetydelig rusking.

Lok.: 2° 12,7', 59°25,2'. 2—3002—300 m vest for Tjønstøltjern, ca. 50 m over dette.
Andre oppgaver tyder på at stedet er øst for tjernet.

Mineraler: Broget kobber.
Forekomstmåte: Striper og bånd av malm (i en skjæring 3 slike, 1,5 til 10 cm mek

tige) i kvartsgang, strøk NØ—SV fall ca. 70 SØ. Omkringliggende bergart er gneis
(opprinnelig Rjukangruppen, Tuddalformasjonen?).

Arbeide: Stedet ble antakelig funnet 1914 eller 1915 og undersøkelsesarbeider ble
satt i gang da, men avsluttet samme år. Ved skjæring —7 m lang og s—B5 —8 m dyp
har man fulgt gangen. I den øvre del av gangen har malm-mektigheten antakelig vært
oppe i 25 cm. En stoll skal også ha vært drevet. Den ble ikke funnet 1942. 25 m lenger
vest en liten na gjenrast synk med samme forekomsttype som ovenfor.

396, Koddedal forekomst.
Litt.: Forekomsten er nevnt flere steder uten at det er gitt noen detaljer. Kjerulf—

DahlFs kart «Det søndenfjeldske Norge» 1858—63 har stedet avmerket som mangan.
Lok.: Koddedalen Gård finnes i den sydvendte dalsiden mellom Seljord og Brunke

berg. va Grønhaug besøkte stedet 1961 kunne han ikke finne noe spor etter skjerping.
En tømmerhugger som arbeidet like ved fortake imidlertid om flere «kullmiler» han
hadde sett ved Koddedal. Det er mulig at dette har vært mangan-forekomstene.

Koddedal ligger på et sted hvor det antakelig passerer nordvest-gående forkastninger.
Det kan derfor tenkes at mangan er bundet til sprekkesoner.

418, Kroksmyr grube.
!.!!«..- 3ckeerer, 'lk. 1845, p. 408 (kjeldmvren).

3ckeerer, 'lk. 1848, p. 312.
Vogt, 7. «. 1.. 1886, pp. 2), 33, 34.
Helland, 1900, p. 592 (KroZsmvrli gamle grube).

tt. 1923 (med slcisse).
Dons, ). 1961, se lig. 6.

I<o^..' 2°23,7', 59°25,?'. savnet Xrolcsmvr star pa malebordsbladet mellom kinneroi
Br. og Ksordslcog Br., likeledes navnet I'jovst^vlli 596 m.o.k. (^ruben ligger 300 m nord
lor sistnevnte 3r. i svdvendt kelling ca. 40 m kor en bekk som renner ned mor syd
i den vestlige del av Kroksmvren, 50 m over mvren. I^larstrander oppgir 300 m fjzt
lor kerredsgrense, det skal v^re 300 m vest lor denne grense. i?/e/</?«^ ancas
a vXre identisk med Xroksmvr grube.

3lipunderz^kelse utlært av ?. lvl. Vokes viser at broget kobber (som Vogt
relererer kar 0,22 til 0,25 A szslv) loreligger i et nvdelig pseudogralizk monster intimt
sammenvokset med neodigenit. sistnevnte mineral som også er påvist ved røntgen kar
lortrengt broget kobber, dovellin linnes som supergen dannelse. Bma prismelormete
krvstaller av jernglans linnes som sjeldenket i slip.

ven analvse av broget kobber som er oppgitt etter 3ckeerer 1848 under llekstveit
(447a) kan muligens vZere gjort pa materiale lra Xroksmvr.

398a, Kjønstøl (= Tjønnstaul) grube.
Litt.: Poulsen, A. 1942.



Fig. 6. Skisse av Kroksmyr grube. Working at Kroksmyr (not to scale)

Forekomstmåte: Ca. 20 cm bred kvartsgang strøk N 60, fall 50 N i amfibolitt.
Nær gangen finnes en Rød kalkspat-breksje. Lite malm å se.

Arbeide: Ordinær drift i 1844. En 10 m lang stoll (ca. nordvest) fører inn til en
ca. øst-vest-løpende åpen skjæring 5 m høy og 10 m lang. Fig. 6.

Litt.: Marstrander, H. 1923.
Lok.: 2° 19,2', 59°24,4\ I høyden rett opp for Breidalen gård. Øst for setervei mel

lom gården og Bjørnbaas Sr. 350 m sydøst for seteren (Bjørnbaas ligger ca. 100 m øst
for Jonsli Sr.). Forsøk på a finne skjerpet 1961 var mislykket for Dons.

Mineraler: Kobberkis, magnetitt.
Forekomstmåte: Her skal være lite kvarts og ingen egentlig kvartsgang. Kisen skal

finnes i en sterkt hornblendeførende epidotisert bergart. Omgivende bergart er for
øvrig grønnsten.

tinten 1907 6rev dnriBtiania ner pa IcobberlciB.

409e, Langmyr (= Bjørnsbaasbrøt) skjerp.
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417, Lindtjern grube.
!,/«..- Uelland, 1900, p. 392.

It. 1923, m/lcarc.
Neumann, H. 1941.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: 2°23,2', 59°25,3'. Ved BvdBiden av Lindtjern (I.intj.) 20 m inn lra bredden.
30 m øst for bekk. En ny skogsbilvei skjærer norddelen av den åpne skjæringen.

Mineraler: Molybdenglans (vesentlig) i opptil 5 -øre store tavler, massiv malm
finnes av håndflates størrelse og en tommes tykkelse, molvbdenoker, kobberkis, bornit?,
jernglans, scheelit. Ifølge analyse ved Max-Planck-Institut fiir Chemie, Mainz, inneholder
molybdenglansen 0,0278 % rhenium, hvilket er for lite til aldersbestemmelse.

Forekomstmåte: Kvartsgang strøk N 108, fall muligens 75 mot nord. Gangens
største horisontale bredde antakelig 15 m — minste bredde 7 meter. Den omkringlig
gende bergart er granittisert porfyr. Kvartsgangen fører små mengder rød mikroklin,
videre småkornet muskovitt i slirer og reder samt en grå glimmerrik bergart som antas
å være bruddstykker av den granittiserte porfyr. Molybdenglansen synes særlig knyttet
til disse grå fisk-formete partiene. Gangen kan spores i noen få blotninger oppover mot
syd, men her sees ingen molybdenglans.

Arbeide: «Lindtjern» skal ha vært en av de gamle kobbergrubene i Lårdal herred,
men det er overraskende at ikke Vogt har nevnt den. Arbeidet man na ser spor etter
er utført vesentlig av Christiania Minekompani. Ca. 1955 arbeidet Paul Brinsrud her
i kort tid med trykkluftbor. De stykkene som na ligger igjen viser meget pen malm.
Det er vesentlig brutt i gangens norddel i en lengde av ca. 10 meter.

Casem grube skal ligge nær Lindtj. Ingen kjenner til dette navn som er nevnt av
Helland 1900.

409a, Listulli arsenkisgrube.
(I.lBtulli I, Vreidalen telt).

!>/«..- Rapport tra betarinZ 1898 ved 0. dorneliuBBen, LerZarlcivet,
ltelland, 1900, p. 518.
Bergverksstatistikken 1899, 1908 etc.
Beretning til Statens Råstoffkomité fra C. Bugge og V. M. Goldschmidt om
befaring av Listulli arsenkisgrube 1917, Bergarkivet.
Bugge, C, og S. Foslie, 1922.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: 2°20,1', 59°24,7'. Øst for LiBtß, nord for sti til Jonsli.
Mineraler: Arsenkis med opptil 45 % As, ifølge analyse av G. H. Pettersen holder

den 70 gram sølv og 2,5 gram gull pr. tonn. Fahlerts (nærmest tetraedrit, idet analyse,
Schmelch 1893, ga følgende resultat: Uoppløst 3,50 %, svovel 23,82 55, kobber 38,24 A,
sink 4,02 A, jern 3,61 A, antimon 24,76 A, arsen 1,02 A>, sølv 0,342 A,, tils. 99,32 %).
Løllingit (påvist 1961 ved røntgen og bekreftet ved polerslip), broget kobber og kobber
kis, svovelkis, magnetitt, ganske små mengder rutil og lange nåler turmalin. Grønn
sericit mange steder i malmen, likeledes små røde korn av mikroklin.

Forekomstmåte: Det er i dag vanskelig a få et ordentlig inntrykk av malmens opp
treden. Grubegangene er tørre, men galleriene er vanskelig tilgjengelige og svært belagt
med sekundære produkter, bl. a. gips med blå-grønne kobberfarver. I 1898 var det 3
arsenkisskjerp i forskjellige høyder og med ca. 20 m avstand. I det øverste var det to
arsenkis-årer 30 og 33 cm mektige, i det mellomste var mektigheten —100 cm og i
det nederste var mektigheten størst og malmen renest, dog ogß2 her noe oppblandet
med kvarts eller lys glimmer. Fahlertsen dannet den gang ifølge rapporten tykke klum
per og plater, men forekom vesentlig som tynt belegg på spalteflater i bergarten. Ingen
steder observertes noen utpreget gang. I 1917 kunne man ifølge Bugge og Foslie se
en malmgang med sydvestlig fall ca. 70°. Feltlengden ble anslått til ca. 40 m, gang
mektighet 0,15—1 m og forekomsten karakterisert som uregelmessig. Malmens lengde
retning er ca. øst-vest. Den omgivende bergart er amfibolitt eller grønnsten.

Arbeide: Stedet ble skjerpet før 1887 (men antakelig etter ca. 1884), det ble mutet
okt. 1893. I de første år hadde man meget fahlerts. Forekomsten ble drevet av Christia
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nia Minekompani (i 1907 Bolgt av stiger Dittmer til Chr. Minekompani), og det fore
ligger en fullstendig liste over produksjonen fra 1895 til 1910. (Bugge Foslie 1922).
Malmen ble eksportert til London, Freiburg, Hamburg og Swansea. Den holdt 10
37 % As. I 1910 ble det levert 30 tonn kobber og arsenkismalm til Bandaksli for prøve
drilt. I alt er det av gruben inntil 1910 drevet ut ca 400 tonn arsenmalm med gjennom
snittsgehalt pa —30 A. Dessuten ble det under første verdenskrig sendt noen jern
bane-vognlaster til Kongsberg, andre til Grua, for oppberedning. Driften synes å ha
vært avbrutt fra 1911 til 1916. I 1919 var det ganske betydelig drift som ga 20 tonn
eksportmalm å 17,22 % As. Senere har Btedet ligget øde. Forekomsten holdes pr. 1961
fristet av A/S Titania. Det er nå bare såvidt spor a se etter de forskjellige hus som
stod her, smie, skeidehus, brakker. En taubane ned til Bandak påbegynt 1908 ble
senere ferdig, men kom aldri i bruk. I 1917 var den allerede forfallen.

Ve 6bez^llc ner 1961 ble 6et ilclce oppna66 Iclarliet over nvor lnalrnZanMne na
linneB. Via en bunnBtoll ca. 15 m lanA i ca. nor6-Bv6 retning 6revet 1908 kommer man
inn til et ca. BBt-veBt-rettet lorZrenet nett av Btoller i lolBlcjelliZe nivåer. Btort 8e« kan
6et neie betrakteB Bom en ca. 25 m 6vp BkjZ?rinZ, nvor enkelte partier Btar iZjen Bom
stk>ttel. Bkjg?rinZen nar Bv6liZ lall. Vriltsmaten er Bom i Xrolnmvr, liZ. 6.

409b, Listulli (= Haugen) molybdengrube.
Litt.: Bergverksstatistikken 1910, 1917 etc.

Neumann, I^l. 1941.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: 2°20,1', 59°24,7'. Umiddelbart øst for Listøl, ved og syd for sti til Jonsli Sr.
Mineraler: Molybdenglans og små mengder kobberkis, scheelit Cogså bekreftet ved

røntgen). Ifølge analyse ved Max-Planck-Institut fur Chemie, Mainz, inneholder molyb
denglansen 0,0207 % rhenium, hvilket er for lite til aldersbestemmelse.

XvartBMnZ ca. 25 cm mektiZ Btr^k 1^ 20 oZ lenZer nor6liZ I^s ZO,
Bteilt e>BtliZ fall.

>4^ei^e.' ble loretatt 1910, nvorve6 man utvant 4 tonn malm lor
provevaBkinK. I 1916 ble 6et ve 6128 6aZBverk utBkei6et ca. 2,5 tonn malm a 5,7
molvb6en^lanB oZ 6et lcllZen6e ar ca. 3,6 tonn malm a 7,06 A molvb6enLlanB. I 1918
utvant man 1,3 tonn Bkei6et malm a 5 A molvb6enZlanB. korekomBten ble 6revet av
llnrigtiania Bammen me6cirilten i I.iBtulli arBenZrube. Ber na en over
50 m lanfi stoll som lsiilZer Mn^en. I nivå like over 6enne en opptil 5 m n6v skjierinss,
antakelig like lanZ Bom Btollen.

VoZt, 1. «. 1.. 1886. pp. 33, 45.
KlarBtlan6er, «. 1923.
(3lßnnau^, 1961.

1.0^..- 2°18.7', 59°25,6'. I norclven6t bratt Bko^kleclt li, 400 m Bv6At lor 6et Btecj
Xvinnan6alBbekken uncier veien opp Dalane. Ln ny t^mmervei kommer ng?r Bte6et,

/Vl/«e^e^.' Xobberkis oZ blvZlanB intimt blander.
salmen er knvttet til kvartBZanZer (nyis retning ikke er obBervert,

VoM an^ir nor6veBtliZ retninZ), men loreliZZer oZBa Bom impreZnaBjon pa MnZZrenBen
oZ inne i BicieBteinen, en Zr^nnBtein, Btlf<k nor6^Bt, lall 50 nor6veBt.

(3ruben Bkal vZere meget gammel, men enkelte kilder oppgir merkelig nok
1870. vet nar etter 6e to bergnallene a d^mme va?rt clrevet i to perioder. Xobbermalmen
er f^lt bort, menB blvglanBen er blitt igjen, vet er drevet en 3kjZering ca. 12 m lang,
Bom na er gjenraBt og overgrodd. I^avnet skriver Bcg lra dnr.
Bom i Bin tid drev gruben.

435 37, Morgedal Kobberertsfelter.
Omlid (— 436, I.auvkaaB(ine) 437a, (^amleBt^l (— (sammel-

Btoll — (3amleBml) 437b.

408, Lundevassdalen grube.
(= Dalsgruben = Nedre Dals gmbe = Ankergruben? = Sørfløt grube?)

Litt.: Herter, P. 1871, p. 386.
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Østgruben: Kleivaas I (— Kleiv grube) 435aog Kleivaas II 435b
Gamlenystøl grube (= Nystøl) 437c.
Kleivaas nye skjerp 435c.
Høgeli skjerp 43 5d.
Dertil kommer bl. a. 9 punkter anmeldt til lensmannen i Kviteseid av F. H. A.

Wielgolaski og A. Kleiv 1918 beliggende innen et større område mellom Omlid og
Gamlestøl.

rapporter i VerZarkivet lra perioden 1880—1900.
«erter, ?. 1871, p. 390.
VoZt, «. 1.. 1886, p. 33.
kriis, 5. ?. 1889, PP. 133—35 med kart.
LerZverkBBtatiBtikken 1 892 .
Helland, A. 1900, p. 518 (Løvkaasine grube, Gamlestul grube, Klevaas nye

skjærp, Gamle Aamli grube).
Marstrander, H. 1923 (Kleiv grube).
Dons, J. A. 1942 (Omlid, Kleivas I og 11, Gamlenystøl, Høgeli).
Dons, J. A. 1960 (Omlid, Lauvkaas, Gamlestøl, Kleivaas I og 11, Kleivaas

nye skjerp). En mengde opplysninger gitt av gårdbruker Ragnvald Kleiv
er gjengitt.

Lok.: Vestgrubene er den gamle fellesbetegnelse for Omlid, Lauvkaas og Gamle
støl gruber. De ligger alle nordvest for tjernet Moskei omkring gården Aamli (2°20,2',
59°29')- Omlid grube ligger umiddelbart nordøst for bekken og oppe i fjellsiden ved
Aamli gård. Gamlestøl ligger høyt oppe over Aamli 300 m nordnordvest for gården,
noen meter nord for en gammel setervoll, Gamlestøl, brukt som seter til ca. år 1900.
Lauvkaas ligger i sydvendt dalside på nordsiden av stien til Langedal, ca. 500 m nord
vest for Omlid.

Østgrubene ligger i den bratte fjellsiden vest og sydvest for Kleiv gård (ca. 2° 20',
59°20,3'). Kleivaas I ligger ca. 200 m vestnordvest for Kleiv gård, og ca. 80 m høyere
enn denne, Kleivaas II ligger ca. 200 m sydvest for gården.

Gamlenystøl er navnet på den grube som ligger ca. 500 m vest for Øverbø opp mot
Stemtj., sydvest for tuftene etter en gammel husmannsplass, Gamlenystøl.

Kleivaas nye skjerp ligger omtrent midtveis mellom Kleivaas II og Gamlenystøl
i en nordvendt slak helling.

Høgeli ble i 1942 oppgitt som navn på den grube eller skjerp som ligger 300 m
i østlig retning fra Bjønndalen gård, ved en gammel setervoll i en fjellskrent. Den ligger
således nordøst for Kleivaas. Gruben er lite omtalt i gamle papirer.

Mineraler: Det finnes helt vesentlig broget kobber i østgrubene. I Kleivaas I er det
også små mengder jernZlans, magnetitt og spor av grafitt. Sølv er funnet dels i broZet
kobber, dels gedigent, og etter oppgave tra 1889 fra hyttemester Stalsberg inneholdt
en prøve av broget kobber fra Kleivaas I 0,4 % sølv. Andre analyser fra Kleivaas II
viser 0,14 og 0,15 % sølv. Vestgrubene samt Kleivaas nve skjerp og Høgeli fører alle
helt vesentlig kobberkis. Gamlenystøl har både kobberkis og broget kobber.

Forekomstmåte: Her finnes en mengde kvartsganger tildels med kalkspat (f. eks.
Omlid), ca. 1 m brede vesentlig med strøk øst-vest. De fører ett eller flere av kobbe»
mineralene, Malmen finnes som nyrer i IcvartsZanZene eller som plater i disse, parallellt
med gangenes vegger. Mineraliseringen synes ikke a gå inn i sidestenen. Grubene ligger
alle i kvartsporfyr (Ofteporfyr) av Bandakgruppen. Flere steder er det observert basiske
ganger eller lag i grubefeltene.

/l^^e/^s.' Om/^.' (gjennom en ca. 10 m lanZ stoll med retninZ nord-svd kommer
man inn i en stor, apen, ntBprenZt Bpalte eller BkjXlinZ nvor bare noen bergkester sitter
iZjen. (Driktsmaten er som i Xroksmvr, ze tiZ. 6). ser daZen ca. 30 m oppe. lavarts-
ZanZen som er knlZt, nådde retninZ oZ kall 80 nord. LerZnallen liZZer som et
stort, men tvnt dekke kra Zruben nelt ned mot bekken. Ved stollapninZen star inn
nuZZet ««. I'. 1890» (Halvor kveiten).

I^»^^H<l^.' nar knlZt en jsst-vest ZanZ med to, na vannkvlte stoller, en mot Ost c>s
en mot vest. XvartsZanZen var lite svnliZ.
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<3<lm/e^/^/.' Ved en grunn Bkjg3ring ca. 150 m og veBtlig3t en Bkra3ynk nar man lulgt
en KvartBgang med retning B«t-ve«t og nordlig tall.

X/e^HH^ /.' Det er brevet en kort, k^y 3kjlering, lildel3 «toll. lia denne Zar det ned
to, na vannlylte Bynker. Ln pa 42 m'B dyp, og ca. 10 m innenlor, en pa 15 m'z dyp.
Ln bunn3toll (ikke malmi^rende) ca. 15 ni ble aldri drevet 8a langt inn Bom til Bvnlcene.
(langen BeeB a lortsette oppover i ljellBiden, —1 ni mektig 3trßk ca.

X/s/^H^ //.' iVlan nar tulgt to kvartsganZer i den Bteile tjellBiden ved BkjXring.
<?s»?/e«^i^/.' kra Byd tzsrer en Btoll inn til bunnen av en 20 in dyp Bjakt. 3tollen

ljsrer derlra videre innover til det Bted kvorlra det er drevet en Bynk av ukjent dybde,
kra Bjaktbunnen er det en kort Btoll mot At og en lang mot ve3t. lang den Bi«t
nevnte er viteB ikke.

Kleivaas nye skjerp: Her er bare Batt av 2—32—3 skudd på en 5 cm bred kvartsgang
som fører kobberkis. Strøk ca. øst-vest, fall sydlig.

i/FFe/i I.anZB en kjeii^rent nar man ved BlcjXlinZ BprenZt ut en IcvartBZanZ.
Det liZZer en menZde Bma tipper lanZ3 Blclenten.

Ved de kßlBte driller i er det anvendt kvrBettinZ, nar dette Blcjedde viteB
ilclce, men det nar vXlt ordinZer dritt ner i 1860 oZ lol8Bl«dlilt i 18?N. Ved slerterB
beBjsli ca. 1871, var det BVnIiZ en BteiltBtaende lcvartBZanZ, I—21—2 tot melctiZ, med lav
Zenalt av IcobberlciB. VoZt opplvBer i 1886 at man da nådde en ertBZanZ i neie ZrubenB
bunn. Det var lolBsilcBdrilt iZjen i 1887 oZ 1888. Ved lriiB' belarinZ i 1889 var kan
«latt over nvor ren Icobberlcisen var (aldeleB tri lor Bvovel- oZ maZnet!ciB) i de tre Zrn-
bene Qmlid, I.auvlc2aB oZ <3amlezt^l. LerZinZ. BiZvard Danl Bier i en rapport lra 1888
at det er Zrunnet kap om utbytte ved en MonomiB>c dritt av VeBtZrubene. LerZmeBter
'leliet Danii anbetaier 1888 at det blir sjort videre undelBx!lceiBel, bl. a. ved a drive en
Btoll, 8a man liunne la under^lct de to ZanZene ovenlor omlidB ZanZ. kra en av diBBe
var det pa det tidBpunkt ntbraict 50 Zod malm. ?riiB var lor 8a vidt enda mere
optimiBtiBlc, idet kan lånt en BideZanZ tra den eZentliZe kovedZanZen. Ved et par Bkudd
kadde man ner utbrutt antakelig et par kundre kilo utmerket IcobberkiB. Umiddelbart
etter kriiB' beB^lc var det blitt Bkjerpet pa llere lovende ertBZanZer xlBt oZ veBi Bamt
lenger nord tor Omlid Zrube.

I ble de kSlBte BlcjerpninZer (I^leivaaB I) Zjort ca. 188^. LerZinZeni^r
3iZvard Danl oZ berZmeBter ltolmBenB belarinZBrappolter 188) vizer at de vurderte
teltet Bom meZet lovende. HolmBen Bier at kan i Bin lanZe berZmannBpra!csiB neppe kar
Bett en mer lovende ertBanviBninZ, Bom Belv med de gjeldende lave IcobberpriBer er
abBolutt driwerdiZ. LergmeBter vellet Dakll vurderer i 1888 lorelcomBten Bom driv-
verdig og lore^ar 10.000 Icroner anvendt til lorB^lcBarbeidel. Det ble da i XleivaaB I
neddrevet en 42 m dvp Bvnlc, kvor man lilclc 8e at gangen koldt Bcg ukorandret til 8a
Btort dyp. Det ble oZBa påbegynt en Btoll. Ved Xleivaag II ble det foretatt oppmelding
ca. 1888, og man tant ilclce übetydelige mengder god malm, BXllig bornitt i 1889.

Det kar ilcke vZert mulig a bringe pa det rene kvern Bom egentlig drev grubene i At
og veBt tram til ca. 1890.

I november 1890 kunne man i avtene i (>Blo og skien leBe en innbydere til alcBje-
tegning tor innkjøp og dritt av Morgedal Icobberertcklt i Telemark. InnbydelBen var
undertegnet av tt. «.einert, Klo88; ttalvor kveiten, L^l i telemarken; k. I.uknenBcklez3,
<IkriBtiania; ?etelBen sc I.uknen3ckleBB, dkriBtiania; ?. tiolmBen, p.t. bergmeBter i Vergen-
Bke og IrondnjemBke LergdiBtrikt. Bkulle vXie 600.000 kr. kor dette
Bkulle man kj^ipe teltet (100.000 kr.), anlegge Bmeltekytte, beBseinerinZ3verkBted, kj^pe
vannlall 0.8.v. Det keie talt bort pa grunn av manglende intere^e ved akzjetegningen.

I tiden 1890 til ca. 1907 ble det drevet bade i Atgrubene og i Vestgrubene ved
KonBul H. li.einert, Bom var enge^k. kolkene bodde da pa Kleiv gard. oppBynBmann
var Halvor Iveiten. 3a Bent Bom 1909 og 1911 mutet Il.einert noe ker, men BelBkapet
KanB var da antakelig alt gatt KonkulB og drillen innBtillet. 3parebank overtok 8a
rettigketene, og det loreligger tri3tbevilgninZer tram til 1919.

kra Ingxv. otterbeck, pr. Krekling Bta3jon, toreligger mai 1910 en ovelBikt
(i gardbruker Ragnvald Kleiv'3 arkiver) over tidligere uttalelBer. Det kramgar ker at
teltet er be3iktiget av en rekke berglolk i tiden 1889—1899. di3Be kar uttalt Bcg
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meget fordelaktig om feltet. Otterbeck gir en kalkyle over produksjonen av 5000 tonn
eksportmalm første år i en planlagt driftsperiode, og en senere årsproduksjon pa 1000
tonn med 30 % Cu, samt 1500 tonn med 20 % Cu. Den årlige salgsverdi skulle være
396.000 kr. Nettoutbyttet er beregnet til 131.000 kr. Malmen skulle etter skeiding tas
ned til dalbunnen med til sammen 2500 m taubane, hvor den skulle vaskes, pakkes
og sendes til Skien. Det ble videre opplyst at et parti på 5627 kg malm er sendt til
Norddeutsche Raffinerei, Hamburg. Av dette fikk man 1126 kg kobber og vel 2 kg
sølv. Hvor denne malmen stammet fra er ikke opplyst.

En befaring berging. H. H. Smith foretok juli 1915 var forberedt ved a lense
Kleivaas I og Omlid med bøtter, hvorpå man sprengte og rensket endel.

Kunstforlegger H. Werner, Bergen, besøkte feltet ca. 1917 sammen med berging.
Wielgolaski, men bestemte seg senere, 1918, for ikke a kjøpe de såkalte «Reinertske»
gruber i Morgedal.

I juli 1918 anmeldte F. H. A. Wielgolaski, pa vegne av Aslak Kleiv og ham selv,
9 ertsanvisninger i området mellom Omlid og Kleiv. Da de var ute sammen i feltet
fant de også en metamork, ren kalk som ligger på grensen mellom Røynstaulegg
kvartsitt og den underliggende porfyr. Blotninger finnes i bekken øst og vest for Kleiv.
Mektigheten er antakelig mer enn 1 m.

I et brev til Aslak Kleiv i nov. 1918 forklarer Wielgolaski at nan vil søke dannet
et større selskap for a drive grubene, og at han har søkt patent på en kjemisk metode
til behandling av malmen fra Morgedalsgrubene. Behovet for kalkstein til prosessen,
ca. 1000 tonn årlig, håper han a dekke ved å bryte den lokale kalk. Heller ikke denne
plan lot seg gjennomføre.

Det aller meste av den malm som er brakt ut fra vest- og østgrubene ble fraktet
pa vogn eller slede ned til Kviteseid (om vinteren til Spjodsodd), hvorfra den ble trans
portert videre pa båt til Skien. I en av de mange driftsperiodene ble malmen kra Omlid
fraktet ned til hovedveien, hvor den ble knust på det sted det na er rester av en Bag
ved Nordjordet.

438, Mostøyl grube.
Litt.: Herter, P. 1871, p. 388 med kart.

Vogt, J. H. L. 1886. pp. 30 og 33.
Dons, J. A. 1942.

Lok.: 2°23,5', 59°29,5'. Under en av Tokkeanleggets overføringsmaster, ca. 600 m
øst for Mostøyl gård, ca. 30 m nord for hovedveien.

Lloget Icobber (veBentlig), Icobbellcis, jernglans.
l^vartsgang me6 clolomit og anlcerit, str^lc norcl 30, kall 33 sycl^st,

som ikOlge Vogt Icunne kz^lges ca. 40 m, vanligvis me6 bre6cie 10 cm. I en lenZ6e av
3—43—4 m svulmet gangen opp til 80 cm melctignet og var 6a nesten nelt kylt meci erts.
I et par meters clyp Icilte cien ut. Den omlcringliggen^e bergart er et av sancisteinxlagene
i Klolge^alslava. XvartBgangen kriger 6en opprinnelig lagdeling, som pa 6e«e Bte6 ilclce
kaller sammen meci «lcikrigneten.

Bte6et ble oppdaget ca. 1869 og 6et var korsSliscllikt aret etter, viBBtnolc
ve6 en kranslcmann. Det man ser na, er et vannkylt null 3 m langt, 2 m bre6t. Hullet
slcal va?re 12 m 6ypt.

400b, Murtedalen skjerp.
Litt.: Navnet er bare såvidt nevnt i Bergarkivet.

Grønhaug, A. 1961.
Lok.: 2° 1,5', 59°25,2', 300 m sydøst for Fiskhøl, i høyden nord kor bekken.
Mineraler: Kobberkis og blyglans.

l/^ m bred lcvarts-keltspatgang som Zjennomsetter gra gneis (Zranitti
sert porkyr). (langen kriger gneisens koliasjon som nar et mi66els nordlig kall.

Hee kinnes en svnlc 3x3m^ «ora er synlig ned til ca. 4 m 6yp, resten er
under vann, Icanslije 3 m. Btedet er antalcelig oppdaget 188?.
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441b, Nilsstøile skjerp.
Litt.: Sparsomme notater i NGU's bergarkiv.

Dons, J. A. 1961.
Lok.: 2°27,5', 59°29,4'. Ca. 300 m øst for gården Aa i Høydalsmo. Like ved veien,

hvor det nå ligger en tømmerhytte. Bro over hovedelven like ved.
Mineraler: Kobberglans (spor).
Forekomstmåte: Kvartsgang Vi m bred i porfyrisk grønnstein. Man ser nå i en gjen

fylt kabelgrøft at her har vært en mengde kryssende kvartsganger. Det må ha vært en
helt übetydelig forekomst.

Arbeide: Det har neppe vært gjort mer enn litt røsking ved oppdagelsen før 1885.

441a, Nordaberg grube.
Litt.: Bergverksstatistikken 1914 og 1915.

Dons, J. A. 1942, m/skisse.
Lok.: 2°28,5\ 59°29,8'. I Kvålsgrendi ved Høydalsmo, 500 m vest for gården

I^ol^aberZ, like øst for bekken som renner ned til Norda.
i opptil 2 cm bre6e Btriper eller Icalcer, Blna menZ6er

Bcneelit.
Ifølge analyse ved Max-Planck-Institut fiir Chemie, Mainz, inneholder molybden

glansen 0,0124 % rhenium, hvilket er for lite til a foreta aldersbestemmelse.
Forekomstmåte: Kvartsganger 10—20 cm brede, loddrett strøk nord-syd i et sand

steinslag ca. 100 m øst for grensen mot de gamle grønne lavaer. Gangene følger den
primære lagdeling i sedimentene. De molybdenrike partier finnes i midten av gangen.

Arbeide: Forekomsten ble funnet 1885. Christiania Minekompani drev her i som
mermånedene 1914 med 3—3— mann ut ca. 100 m3m3 som ga 20 25 tonn råmalm 2
4 % molybdenglans. En del ble eksportert, en del ble forsøksvis anriket og man fikk
362 kg med gjennomsnittlig 62,5 % molybdenglans. Det følgende år drev 4—54—5 mann
her i to sommermåneder. Det ble produsert 77 kg molybdenglans malm a 75 % renhet.

I et bratt hellende terreng er det drevet dagbrudd i to nivåer med bredde 2Vi m.
I kartplan har den til sammen 25 m lange skjæringen bajonettform, idet den nordre del
ligger forskjøvet mot øst. I nedre skjæring er molybdenglansen ikke synlig i fast fjell.

Lok.: 2° 18,7', 59°25,7'. På en avsats i nordøstvendt skogkledd li, ca. 300 m sydvest
for gården Moen pa sydsiden av Dalane-veien. Gården Nøsterud (navnet er å finne pa
målebordsbladet) ligger østnordøst for gruben, pa den andre siden av elven.

Mineraler: Broget kobber (som ifølge Vogt holder ca. 58 % kobber og 0,08 % sølv)
og i underordnet mengde kobberkis og blyglans.

XvartsZanZ, ca. m melctiZ me6epi6ot, Bom l^lZer ll2Mtrec!en6e
Bp2lceBVBtemer i 2miir>olitt. 3tr^lc norcl 60, iall 60 nor6liZ. XallcBp2tarer ca. cm melctiZe
ifjlZer par2llellt Icv2ltBZ2NZen.

korelcomBten V2r Icjent i 1880-arene oZ viBBtnolc pr^ve6rever 1884. da.
10 m lanZ Blijg3linZ Bom kortsetter i en liten Btoll. 3lciZ3linZ oZ Btoll er na ZjenraBt oZ
overZro^cl. vet Blcal oZBa ka vXrt en 4 m 6vp Bvnlc.

475, Ormtveit skjerp (med Hægland grube og Lennes skjerp)
Litt.: Herter, P. 1871, p. 386.

Vogt, J. H. L. 1886, pp. 24, 32.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: Ormtveit skjerp kunne ikke finnes i 1961. Eier av Ormtveit gård viste et pai
mulige steder, bl. a. på Drivnes, men ingen ertsmineraler kunne sees i de foreliggende,
nærmest überørte kvartsganger. Lennes (eller Glennes) synes a være et fullstendig ukjent
navn i Vrådal. Hægland grube, 2Vi km vest for Ormtveit, ble funnet. ven ligger like
vest tor gården Heggland, i skogkanten nær dyrket mark ved høyeste punkt av gårdsvei

407, Nøsterud (= Fløta = Guldkosdal) grube.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1886, pp. 23, 28, 33.

Marstrander, H. 1923.
Grønhaug, A. 1961.
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til den vestenforliggende Haugen gård. Gruben ligger såvidt inne på kartbladet vest
for Kviteseid, 2°31,)', 59°21,4'.

Mineraler: Ormtveit skjerp: Bornit med 0,165 % sølv (ifølge Vogt), kobberkis.
Hægland grube: Bornit, meget sparsomt, og et korn svovelkis i kalkspat.

Forekomstmåte: Ormtveit: Kvartsgang.
Hægland grube: En übetydelig kvartsgang med kalkspat parallell foliasjonen i den
omkringliggende amfibolitt, nord 175, fall 50 østlig. Hornblende og epidot er rikeligtilstede.

Arbeide: Ormtveit oppdaget 1884, forsøksdrevet 1889.
Hægland grube: Ved en 10 m lang stoll inn mot nord har man fulgt gangen. Folk
på stedet kan en sang om HXAlan^-Zruben og de to callare Olav og Hans som drev her
1884—85 (1889?)-

416a, Raubergnuten skjerp I.
Litt.: Helland, A. 1900, p. 529.

Marstrander, H. 1923.
Neumann, H. 1941.
Dons, J. A. 1961.
Både Foslie og Helland har bare ett punkt i Raubergnuten. Foslie registrerer
stedet med kobber og blymalm.

Lok.: 2°23,6', 59°24,7', på det vestre topp-platå av Raubergnuten, ca. 915 m.o.h.
ca. 250 m vestnordvest for den høyeste toppen. Stedet ligger over tregrensen.

Mineraler: Kobberkis, blyglans (lite), magnetitt.
'Forekomstmåte: Uregelmessige kvartsganger eller masser med retning ca. sydvest

nordøst, hvorav den største, ) m bred, inneholder den vesentlige mengde av ertsminera
ler. Gangene skjærer pa dette sted både den her alminnelige granitt og en basisk slire
(inneslutning) i denne. Særlig i den basiske bergart, hvor det også forekommer ikke så
lite grovbladet biotitt, er kvartsgangene smale og tettliggende med steilt sydøstlig fall.
Kobberkis og magnetitt sees også som impregnasjon i den basiske bergarten, om enn
i liten mengde. Ertsmineraler ble ikke funnet i kvartsganger hvor disse går i granitt,
men det er ikke utelukket at de også kan finnes her. Den basiske slire kan følges noen
titalls meter i retning mot toppen, den fortsetter også vestnordvestover, og den eller dens
parallelle slirer Zjentretie3 i flere andre av Raubergnutens skjerp. Slirens bredde er flere
steder anslått til ca. 20 m i horisontalsnitt.

Arbeide: En opptil 5 m dyp grøft er sprengt tvers over selve høyderyggen med tipp
på begge sider. Skjæringens retning er sydvest-nordøst og følger de uregelmessige kvarts
massene. Dens lengde er ca. 50 m, bredden overstiger sjelden ca. 2 m. Antakelig ble det
arbeidet her like etter århundreskiftet. Muligens var det et første skritt i en større plan.
Utbyttet har vel vært magert.

da. 100 m lenger mot veBtnor6veBt er 6et Bprengt et par Bte6er pa icvartBZanger i
ba8i8l: bergart. LltBmineraler ble i!6ce lunnet i 1961. I 1923 tant man magnetitt ett
av Bteciene.

416b, Raubergnuten skjerp 11.
Litt.: Bergverksstatistikken 1907 og 1909 10.

Rapport lra H. 1.. Vogt merlcet 23/9 1909 er ilclce lunnet i Lergarkivet.
OonB, 5. >V. 1961.
Det er mulig 6ette er 6et i Bin rapport til 1923
icaller nove6gruben, men 6et er en 6el anZiveiBer Bom il^ce pa3Ber.

I.c>^..' 2°23,9', )9°24,9'. 3lcjerpet eller gruben ligger i V.aubergnutenB nor6nelling i
Blcogen ca. 790 m.0.Q., pa en tenlct nor6veBtl<spen6e lorbin6eiBeBlinie mellom nutenB
egentlige topp og nol6slBten6en av 3koBletj. kn primitiv ny tralctorvei k^rer til 3te6et,
nvor 6et ogBa linne 3re3ter av et liuB.

Xobber!ciß me 68vovell«8 terninger i, Bma lilVßt2llec og Bma mengcler
cirLiv magnetitt Bamt litt blvglan3.

XvartßZanger i en baßi3l! Blire i granitt, (langene er vanßlcelige a
beßtemme retning pa. Den baßlßlce Blire nar kolias)on 110. Dette er 0Z32 retningen
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lor den undre stoll. klalm-mineraler ble (1961) ikke lunnet i tast ljell, men pk lippene
mot nord. Lt sted ca. 1) m (vertikalt malt) over var det pen anstaende kobberkismalm
i et lite skjerp (antakelig det gamle papirer angir som «malmrose»).

Direktør V/egger, Bandeljord, nådde arbeide gående ner i 1907 med noen
ia mann. tant 6a og oppskjerpet en rik malmrose litt oppe i lia. Ltter prol. Vogts
lorslag ble det 8a nesten 19l)9 drevet en 10 m lorskj^ring og en 20 m lang Btoll zom
nådde inn under malmrosen, uten at man trall veßentlig ertß. Arbeidet ble innßti!let
vinteren 1909—10.

416c, Raubergnuten skjerp 111.
Litt.: Marstrander, H. 1923, (skjerp kalt «ca. 250 m vest for skjæringen på toppen»).

Dons, J. A. 1961.
Lok.: 2°23,7', 59°24,8'. Oppe i skråningen i skogen mellom skjerp I og 11. Den

finnes ved a følge den basiske bergart oppover i strøkretningen N 110 (vertikalt) fra
øvre arbeidssted i skjerp 11, og ligger 60 m (vertikalt målt) over dette.

Mineraler: Übetydelig mengde kobberkis med noe svovelkis.
Forekomstmåte: Uregelmessige kvartsårer i finkornet basisk slire i granitt.
Arbeide: En skjæring er sprengt inn i fjellsiden i det sterkt hellende terrenget.

Bredde ca. 4 m, høyde i bakveggen 6—lo6—10 m. I sålen er det påbegynt en ca. 3 m dyp,
nå vannfylt, skråsynk. Skjerpet er kanskje meget gammelt, men det er ikke nevnt av
Vogt ca. 1885.

416d, Raubergnuten skjerp IV.
Litt.: Marstrander, H. 1923.
Lok.: Ca. 2°22,7\ 59°24,7'. «I Raubergnutens nordøstskraaning i vestlig retning

fra Hildestøl (— Drithol) ligger oppe i skogkanten et lite skjerp.» Denne lokalitetsan
givelse var ikke tilstrekkelig i 1961 til a linne skjerpet, og eieren av Raubergstøl (tid
ligere kalt Drithol Sr. eller Nordre Bygstaul) kjente ikke til stedet. Om skogkanten
betyr øvre skoggrense eller skogkanten av en eller annen åpen glenne i skogen, vites
ikke. Hildestøl er ikke identisk med Drithol Sr., men ligger lenger øst.

Mineraler: Broget kobber, blyglans, magnetitt.
Forekomstmåte: Kvartsganger på noen cm tykkelse, leilighetsvis 1 m mektige, ligger

tett i tett. De inneholder årer av epidot og noe muskovit og kalifeltspat. Gangene går
over i hverandre og krysser en grågrønn skifrig bergart. Det oppgis strøk nord-syd og
fall 8) østlig. Om dette er gangenes retning eller amfibolittens skifrighetsretning vites
ikke. Det er flere parallellganger pa siden av arbeidsstedet.

Arbeide: Man har skrellet av fjellet etter dettes side. Det er utarbeidet et snitt
3 m bredt og ca. 4 m høyt.

422, Romunddalen skjerp.
I.itt..- Vogt. 5. 11. 1.. 1886, pp. 33, "li, )2.

<3rßnnaug, 1961.
I<o^..' 2° 17,)', )9°27'. Ved bes^k pa garden 1961 ble det påvist nvor

det kadde ligget et skjerp, vet var na i åkeren, 40 m Bvdvest kor nusene. vet er vanske
lig a vZere sikker pa at dette er Vogtz lokalitet, ven la kanskje mer mot nordvest.

/Vll'«e?<l/e?.- Lroget kobber (Vogt, 1886), kobberkis i kvarts (1961).
Vogt anl^rer at det ved N,omunddalen linnes en «granitgang» anta

kelig retning nordost med broget kobber, men bare i meget ringe mengde. <3r^nkaug
tikk seg locevist en lFs blokk av kobberkis i kvarts. I lorbindelse med komunddalen
linnes i Vestlandske belaringsprotokoller 22/9—87 et notat om, at det pa tunet i
komunddalen er zkutt opp en liten skjering i en kvartsmasse (?) med streik nordost, som
lsilrte kobbererts (antakelig mente man kobberkis), kobberglans og et sort ikke magnetisk
mineral Bom liknet «magnetjern». VeBsuten torekom leltzpat og glimmer, vette siste
tyder pa at man ber nar Vogts granittgang.

Iljslge notater i Lergarkivet skal det også linnes et /i«t/e^H/ nesten pa n^v
den nord lor I^amunddalen. vette var ukjent i 1923 (^larstranders notater), vet kinnes
et lluvestad i valanelltet (se dette). ?a Vogts kart (1886 p. 32), lig. 11 i denne av
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handling, finnes dessuten et bokstav K. i nærheten 2V Romunddalen. K betyr ifølge
tegnforklaringen Kal. Stedet hører med i hans «Brogetkobber-gruppe». Det kan neppe
være Kaldåk, da dette ligger på den andre siden 2v Morgedal.

403, Rødklev skjerp.
Litt.: Scheerer, Th. 1845, pp. 406 07.

Poulsen, A. 1942.
Grønhaug, A. 1961.

Lok.: 2°17,5', 59°24,1'. Ligger 100 m syd for gården Raukleiv i Tveitgrend (500 m
syd for Heggtveit), nærmest på gårdens innmark.

Mineraler: Kobberkis og broget kobber.
Forekomstmåte: Kvartsganger parallelle med planstrukturer i amfibolitt, altså ca.

nordøst og middels vestlig fall. Vogt nevner merkelig nok ikke dette skjerp.
Arbeide: Stedet er N2 (1942 og 1961) overgrodd og skjæringene gjenfylt. En stein

røys inneholdt kvartsbiter med kobberkis og amfibolitt. Poulsen meddeler at det her
har vært en 6 m lang og \Vi m dyp skjæring. Scheerer nevner 3 skjerp i strøkretningen
hvorav det nordligste er størst. Avstand til det neste oppgis 2 være 200 m og til detsiste noen få skritt.

397a, Sandland skjerp.
Litt.: Herter, P. 1871, p. 397.

Grønhaug, A. 1961.
Lok.: 2° 12,8' 59°27,3'. 200 m sydsydvest for husene på Øvre Sandland øst for

Ordalsåi.
I^ol)berlciB.

Forekomstmåte: Kvartsgang 10 cm bred, retning ca. østvest, steilt sydlig fall. Om
kringliggende bergart er gneis (egentlig Rjukangruppen).

Arbeide: Oppdaget før 1871. Det er sprengt ut en knaus i ca. 10 m bredde.

424b, Sauernuten (= Slettebergdalen) skjerp.
Litt.: Sparsomme opplysninger i Bergarkivet.

Dons, J. A. 1942.
Lok.: 2° 1,9', 59°27,8'. Stedsangivelsen i Bergarkivet, «I Slettebergdalen på gården

Nedre Bygland» er snau, men det antas 2t et skjerpested funnet 1942 pk Sletteberg
nutens nordøsthelling, er det riktige.

Mineraler: Ifølge Bergarkivet: Bornit, litt kobberkis og jernglans.
Forekomstmåte: Kvartsgang. Det skal i gangen finnes bruddstykket og flak av side

steinen. I 1942 ble bare funnet kvartsgang og en klorittmasse. Omkringliggende bergart
er basisk lava.

opp62get 1889, kors^lct samme kr

439b, Sigrid (= Nystøl) skjerp.
Litt.: Bergarkivets spredte opplysninger.

Grønhaug, A. 1961. ,
Lok.: 2°25,2', 59°28,5'. 2 km syd for Åbø gård. Midt på en liten topp, vest for

Åkre gård, nær nedlagt seter Nystøl (se også Åbø skjerp).
Mineraler: Man finner i dag ingen ertsmineraler, antakelig har her vært kobberglans.
Forekomstmåte: Kvarts og kalkspatfyllinger i Gjuve lava, altså en grønnstein.
Arbeide: Man ser nk et delvis gjengrodd hull 3x3 m , 2 m dypt, og en mosegrodd

steinrøys. Stedet skal være forsøkt 1885.

398d, Skarperud skjerp.
Litt.: Dons, J. A. 1961.
Lok.: 2°15,7', 59°22,8'. Ved Skarperudstraumen (mellom Bandak og Kviteseidvn.),

i søndre dalside, ca. 170 m.o.h. i sti mot Horrung.
Mineraler: Jernglans i pene bøyete flak.
Forekomstmåte: Flere kvartsganger, strøk N 50 loddrett fall, hvilket er parallelt
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lolia^onen i 2mtibolitt, ca. 1,5 ni melctiZe. Opptil 50 av Z2nZM2BBene er jernZlanB
med noe epidot.

Iter ble BprenZt endel ca. 1940, men 2idri tatt velck noe. Blcjerpet nar vXrt
ointait blant tolk Bom 3imonb^!e, antalceliZ etter en mann Bimon L^jle. ltvem nan
var viteB ilclce.

420a, Skolterberg grube.
!,/«..- «erter, ?. 1871, p. 386.

VoZt, «. 1.. 1886, pp. 35, 3).
Klantrander, It. 1923, med 3^iBBe.
Rapport tra 0. 1937 i LerZarlcivet.
?c»nlBen, 1942.
Grønhaug, A. 1961, med skisse.

Forekomsten er besøkt flere ganger av Dons og Neumann. En geokjemisk under
søkelse er utført av John Fortescue, London, resultatene er såvidt vites enda ikke publi
sert. Grubens synk er mutet for Den norske stat 1944 og IlBtelsilreB stadig som statens
anvisning med prøvestuff blyglans.

Lok.: 2° 16,3', 59°2),8'. Nordvest for Lundeval i dalføret mellom Utgardsfj. og
Dci62l2Ben, øst for bekken.

Mineraler: Blyglans (sølvholdig), sinkblende, kobberkis og magnetitt. Blyglans
mengden veksler atskillig, men det er ved driften funnet rene, store partier. Vogt oppgir
at blyglans og kobberkis forekommer i omtrent like mengder. I kobberkis finnes små
korn av svovelkis samt sinkblende.

Forekomstmåte: Kvartsgang ca. 1 m mektig som følger strøket i den omgivne berg
art amfibolitt, ca. N 80, 60° nordlig fall. Ertsmineraiene finnes også som impregna
sjon i sidesteinen. Ved driften i 1935 avdekket man forekomsten i en lengde av 200
300 m i østlig retning. I en røsk 70 m sydøst for hovedåren sees en kvartsgang ca.
30 cm bred med blyglans og kobberkis. 75 m vest for hovedgruben er det sprengt
en del så man ser kvarts og kalkspatganger i ca. 1 m bredde, men her er lite malm.

pa 3te6et B^al v^re pabeZvnt c2. 1865 oZ ciet N2l vZert 6rikt ner
1889 «s 1899. I en periocie ble M2lmen Bmeltet i XviteBei6 (tomten vec! Bl<ien av
Xvite3eici ZjeBtZiveri). Vec! clen Bl3te clrilt i 1935 ble malmen etter B>cei6inS BolZt til
dnri3tiania Det er t^lBt clrevet en B>ii33tinZ ca. 30—40 m lanZB 3trOlcet,
mi6t i clenne er 6ec en na vannivlt 3vnlc Bom Blcal vXie ca. 18 m civp. I ca. 10 m 6vp
nar Bvnlcen en Btoll Mtover. Det iinne3 lßzlcer llere Btecier lilce vecl Zruben. Oi3Be
Btammer antalceliZ lra clriiten i treclvearene.

Vogt, 7. It. L. 1886, p. 33.
«. 1923, me 6lcart.

I-I. 1943.
1<06..- 2° 15,2', 50°28,3'. Umi66elbart veBt lor Z2l6en 3olli i tett ve6

ei
Mineraler: Broget kobber og litt kobberkis.
Forekomstmåte: Flere kvartsganger, 5 cm brede i en — dm bred sone som følger

lagdeling i Morgedalslava (grønnstein) , strøk nordvest, fall 70 mot sydvest. Rosa
kalkspat på ganger og slepper sees innen sonen.

/j^e/^e.' Bte6et ble knnnet 1870 oZ ble 82 drevet i noen 2l ll2mover, Bamt i 1880
arene, vet er drevet en ca. 20 m lanZ BlcMlinZ. ven er na vannkvlt, men neppe dvp.
Ln liten «Bvnlc», 5 m lanZ oZ 2 m bred, iinneB 30 m veBt3vdveBt lor novedZrnben. Ln Btor
Bmie ved Zrnben var revet i^r 1923-

395c, Speikland skjerp.
1,5^..- 1961.
1.0^..' 2°9>2', 59°33,3'. I korbindelße med leting etter 391 klatdal Blcjerp i 1961

Za iollc i klatdal opplvßninZer om dette Blcjerp. Btedet liZZer 1 km Bvdveßt lor Icirlcen,
i bevendt dalBide, ca. 120 m over dalbunnen, pa Bvdßiden av belclcen Bom renner iorbi

425a, Bolli (- Bolia>
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Speikland og ca. 500 m vestsydvest for denne gård. Skjerpet kan være registrert under
et annet navn.

Mineraler: Blyglans, kobberkis.
Forekomstmåte: Kvartsgang, 20 30 cm bred, antakelig med ca. øst-vest retning,

omgitt av amfibolitt. Området forøvrig er kvartsitt.
Arbeide: Her er sprengt litt flere steder.

398c, Stemtjernbekken skjerp.
/H/..- DONB, 5. 19)9.
I,c>^..- 2° 12,7', 59°24,5'. Ved bekken lra stemtj. til «Elektrisitetsverk ' i Kviteseid,

ca. 370 m.o,k. Det er ikke kjent noen tidliZere beskrivelse. Bkjerperen kan ka brukt et
annet navn.

Mineraler: Bornit, kobberkis, molybdenglans.
Forekomstmåte: Kvartsgang, 30 cm bred, retning N 110 i amfibolitt (i undre del

av Seljordgruppen).
Arbeide: Det er satt av noen skudd et var steder.

415 Storskog skjerp.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1886, pp. 25, 31, 33.

Helland, A. 1900, p. 592.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: 2°24,y, 59°24,5'. I bratt li, ca. 100 m over Bandak, på innsjøens nordside.
Fjellsiden er her de fleste steder dekket av ur, men ved forekomsten står det oppe et
fjellparti. Folk kaller stedet Lindviki (det vokser meget løvtrær ved stranden), og nevner
en brygge som nå er forsvunnet. Det Helland kaller Storskoggruben på gården Kaasa
må være dette skjerp, men ingen kjenner noen gård her av dette navn.

Mineraler: Blyglans i meget store, rene klumper. Ifølge Vogts egen analyse er det
0,08 % sølv i blyglansen.

XvartBZanZ. VoZtB kart lramZar at retninZen er ca. norcl oZ
norciveBt.

Arbeide: Stedet ble oppdaget ca. 1885 og forsøksdrevet 1887 og muligens noe senere
også. Det er arbeidet pa 3 nærliggende steder, på ett av disse er det en stoll, 5 m lang.

VoZt, 5. n. 1.. 1886, pp. 24, 27, 28, 33
DonB, /. 1961.

Lok.: Det nar ikke vært mulig (1961) å oppspore hvor denne gruben ligger. Ifølge
de gamle kilder skal stedet være mellom Flekstveit og Kroksmyr, muligens kan det
være ved målebordsbladets «Stuveslaata».

LroMt kobber mccl 0,44 oZ 0,16 BBiv (VoZtB eZne analvger), magnetitt,
leiten kvartsZanZ, retninZ nordnorcl^Bt, omZitt av amiibolitt.

loBlie bruker beteZnelBen Zrube, oZ ela VoZt omtaler lorekomBten i 1886,
kan det vel 8lu«e8 at ner nar vZert uti^rt endel arbeide i^r ca 1885, men nviz ner er
stoll eller B)'akt Bkulle kjentfolk visBt om det.

416e, Svarttjøn grube.
1.5«..' LerZverkBstatiBtikken ior 1911, 1912.

DonB, ). 1961.
I,c>^..' 2°22,9^, 59°24,5'. I I^auberZnutenB rvZZ, ior toppvarden ca. 120 m lavere

enn denne, ca. 800 m veBtBvdveBt ior 3vartetj. kra ZrubeapninZen nar man vid utBikt
mot Byd.

pen blvZlanB med (il^lZe eldre oppZaver) 3 KZ B^lv pr. tonn,
KobberkiB, msiirk Binkblende. ble ikke innnet (1961) Belv om det er anisilrt i
ovennevnte BtatiBtikk.

3teil kvartßZanZ, ca. 2 m bred oZ minimum 40 m lanZ, i Zranitt.
(-anZenß Btl^jk «kilter lra 170 BvdliZßt (lavest) via I^s 145 ved ovre BtollapninZ
til 5? 90 ved Ovre Btollß bunn (nordveßtliZßt). kn skikriZ blek berZart av Zranittisk

419, Størslaat (= Staarstøl) grube
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82mmen8etning ligger sammen med kvarts i den spalten Bom er lulgt med drillen,
(-ranitten lanZß ganggrenßen er av tilßvalende blek type. ?a, g2Ngspalten sees utpregede
glidestriper som laller 45° ned mot vest. IkMge rapporten skal malmen ka viert
klump- eller stolpelormet.

lor regning av direktør 0. legger, Bandeljord, ledet betvrer korall
Xlavenes plitten med 2—42—4 mann i arene 1911— 12. Det var smie pa stedet; men ingen
brakke, slik at arbeiderne matte ga, opp og ned nver dag. Ingen malm ble brakt ned,
selv om det il^lge oppgavene ble tatt ut til Barnrnen 250 tonn blandingsmalm. vet ble
arbeidet i to nivåer rne6 10 ni vertikal av«tan<j. I 6et jilvre nivå er 6et regnet lra zy6 8 in
lang iorzkjXling og 15 ni Btoll. I 6agen over er 6et r^lcet ca. 20 m videre oppover.
I det undre nivå er lonkjXlingen ganzlce liten og Btollen er vannivlt og gjenraßt ved
åpningen, vet er lite zvnlig malm i iaßt ijell.

405, Svøllånuten skjerp (= Slovånuten = Slovaafjeld).
Litt.: Scheerer, Th. 1845, p. 407.

Vogt, J. H. L. 1886, p. 33.
Grønhaug, A. 1961.

Lok.: 2°l7', 59°25'. Vogt og Foslie anvender navnet Slovånuten, som er forvansk
ning av Svøllånuten. Scheerer har forsåvidt brukt det riktige navn «Svolaae-Nuten».
Skjerpet ligger ved foten av loddrett fjellside i overkant av ras-ur, 150 m nord for
Svøllåi.

Lroget kobber, (og Wige sclieerer oZBa .^olvbdenZlanB og KobberglanB) .
I^v2ltBZ2ngel (Bcneeree nevner 6 Btßrre Badanne, et par tommer

mektige) Bteile, ikke Beerlig utnoldende i nornblendegneiz eller ZarbenBkiler, med nord
nord^tlig Btr^k og veBtlig lall. LrtBene opptrer lokalt i mengder 82 de lortrenger kvart-
Ben (Bcneerer). Ln KvartBgang 5—155—15 cm mektig ble 8e« i 1961.

va Bckeerer kjente Btedet, var det lunnet allerede l^r 1844. klan Ber na
en 3 m lang Btoll.

406b, Sølvbergli skjerp.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1886, p. 33.

Marstrander, H. 1923.
Grønhaug, A. 1961.

Lok.: 2° 19', 59°25'. I høydedraget Bukkeneslian ca. 770 m.0.h., ca. 1700 m nord
nordøst til nord for Breidalen gård.

Mineraler: Kobberkis, blyglans, sinkblende og magnetitt.
Forekomstmåte: Kvartsgang 2—32—3 m bred i nordvestlig retning i grønnstein. Langs

gangens vestside et smalt lag av granittisk bergart (en porfyr?). Grønnsteinen har plan
struktur N 90, fall steilt.

Arbeide: 2 utsprengte groper 3— m lange, 2 m brede, ca. Vj m dype, langs
fjellryggen som her heller østover. Utsprengt materiale ligger derfor øst for gropene.

400d, Sønsttveit grube.
1.//i.- klatin, lov, 1942, (bygdebok).

VonB. 1962.
I<o^..' 2°3,6', 59°25,7'. «(iruben» ligger oppe pa kanten av ljellet over gardene

3jsliBttveiten. ven er vanBkelig a linne. Klan Ber ingen tipp, nullet er lite og ligger
innelBt pa en liten kvile av meBt laBt ljell. kra nvllen Ber man rett ned pa innmarken
veBt lor 3^nsttveit.

I^betvdelige mengder Bvovelkiz pa Kvartßgang. Vi^ille (1786) oppgir
«1.22Ul og Xobberkiez» pa en gang som er 4 lingre bred. Bagnene beretter om BBivlunn.

Lergarten i området er kvartett, ven nar ved gruben endel «lepper
med rußtdanneiße. I en «leppe lvlt med Kvartß er gruben anl2gt.

vet er drevet en ca. 10 m lang, lav og trang Btoll Bom neller ned mot
nordsikt. 3tollen er oppnådd ved brenning, ven ender i en na vannlvlt Bvnk Bom Bkal
vZere 4 m dvp. va i Bin 3eliord3bok omtaler Btedet Bom en F^/w^s/ kobbergrube,
er den vel atßkillig eldre enn 1786. vet antaß 2t den ble drevet i begynnelsen av 1600
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årene. Det knytter seg atskillige sagn til gruben, bl. a. om en sølvsmed Tor på
Øv(er)land, som drev falskmynting og brukte til dette sølv fra gruben. Ca. 1920 for
søkte de to eierne 2v Sønsttveitgårdene å få ut noe sølv av grubene ved fordypning av
synken ca. IYj m. En av dem kunne berette 2t resultatet av smelteforsøk var en erte
stor sølvklump.

434, Tellef DahlFs minde (Haugen skjerp)
Litt.: Bergverksstatistikken, 1900.

Marstrander, H. 1923.
Dons, J. A. 1942.

Lok.: 2° 19', 59°29,1'. 50 m syd for skolen i Morgedal, mellom hovedveien og
Morgedalstj.

Mineraler: Kobberkis.
Forekomstmåte: Kvartsgang, 30 40 cm bred, strøk øst-vest i sandsteinslag mellom

grønn Morgedalslava. Flere parallelle ganger finnes like ved.
Arbeide: Stedet ble funnet 1899 og forsøksdrevet 1900. I bergverksstatistikken fin

nes et notat at bergmesteren 30. aug. 1900 besøkte «Kobberskjerp Tellef Dahll's minde
i gården Haugens Indmark». Det ble drevet en ca. 8 m lang skjæring. I 1942 var her
søppelfylling. Skjerpet har fått sitt N2vn fordi bergmester Tellef Dahll døde nær dette
sted i 1893.

392d, Tjønnestaul skjerp.
Litt.: Dons, J. A. 1957.
Lok.: 2°23,2', 59°34,6'. Umiddelbart sydøst for Tjønnestaul.
Mineraler: Jernglans i kaker. Det er antakelig dette man har drevet på.
Forekomstmåte: Uregelmessig kvartsgang på grensen mellom amfibolitt og kvartsitt.
Arbeide: Man har fulgt kvartsgangen ved skjæring og übetydelig stolldrift. Ca.

100 m2m2 stein er sprengt ut. Det er ikke funnet noe i Bergarkivet eller 2ndre steder om
skjerpet, som ble oppdaget 1957 ved kartlegging ved Dons. Meget tyder på at navnet
Tønnestaul egentlig er Jønnestaul, jønn — jern.

411a og b, Toraasdækkan skjerp (2 stk.)
Litt.: Marstrander, H. 1923, med skisse.

Dons, J. A. 1961.
Lok.: 2° 20,8', 59°24,6'. Toraasen står på målebordsbladet for åspartiet nordøst for

Bygglandtj. Forekomsten finnes lettest ved å følge eiendomsgrense (— gjerde) som går
østover fra Bygstaul til Damtj. Skjerpene ligger like nord for grenselinjen, og dermed i
Toraasens nordhelling.

Xobberlci3, broZet kobber, (kobberZi2NB?), M2Znetitt i BM2 korn, Kem2ti«.
Xv2lt3Z2NZer i 2lnliboli«-3iire, inneBlutninZ i Zl2nitt. Det B!cjerp

kvar det virkeUZ er drevet noe (I) liZZer MiiZBt, 200 m 112 det 2ndre (II). Ved I 3e«
meZet lN2im i BlcjlerinZenB nordveZZ, 2itB2 I2NZB kv2rtBZ2NZen3 ZrenBe. (?2NZen3 retning
er 5l 89 med BvdliZ l2il 6). Ved II er det tiiBV2lende lorkoid. Icv2ltB-
Z2NZec lOrer ner ilclce M2im. Den M-veBt-Z2ende M2iml^lrende Z2NZ ved II 2M23 2 v^re
mer eller mindre 82MmenrienZende med I.

Ved I 2rbeidet dnriBti2Nl2 I^linelcomp2ni 1901 oZ 190)—06. I en
c2. 10 m I2NZ li2l M2N lniZt en eller liere kv2ltBZ2nser. kl2 Bkj2?rinZenB vegende kort-
Better en N2 V2nnlvlt BlcraBvnlc 2Nt2keliZ c2. 10 m. Det er oZB2 pkbeZvnt et tverr^aZ oZ
en 2nnen BlcjXlinZ. Ved II er det ved kjeip 2V 6—B6—8 skudd st,lenZt en Zwp.

414, Uddedalen (Ulledalen) skjerp.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1886, pp. 25, 33.

Helland, A. 1900, p. 592.
Dons, J. A. 1961.

Lok.: 2°23,4', 59°24,5'. Uddedalen gård, hvortil det nå går skogsbilvei, ligger ca.
150 m lavere og 1,) km østsydøst for forekomsten. Ingen nyere geologisk rapport fore
ligger og forekomsten er lite kjent blant folk. Iherdig leting 1961 brakte intet resultat.



56

Ifølge eldre oppgaver er stedet i neien innenfor bratt fjellside mot Bandak nær her
redsgrensen.

Mineraler: Blyglans (med 0,12 % sølv ifølge Vogt) og kobberkis.
Forekomstmåte: Kvartsgang antakelig strøk østnordøst i granitt, muligens i forbindelse med amfibolitt.

Arbeide: Oppdaget ca. 1885? Ifølge muntlig meddelelse (1961) fra Ketil Haugen
født ca 1880, fant han selv ca. 1908 en «malmforekomst» syd for og dermed lavere
enn Uddedalen gård. Der forelå blyglans, kobberkis etc.

392c, Vale skjerp.
Litt.: Dons, J. A. 1942.
Lok.: 2°20,3', 59°36,7'. Ved kjerreveien fra Haugen til Valetj. på nordsiden av

VaieZMvet 500 m nordøst for nordenden av Valetj.
Mineraler: Det sies at man har funnet sølv.
Forekomstmåte: Kvarts-kalkspatgang i grønnstein.
Arbeide: Ca. 1880 ble det sprengt übetydelig.

481a, b, Vrå-skjerpene.
Litt.: Vogt, J. H. L. 1886, p. 26.

Foslie, S. 1948.
Dons, J. A. 1961.

• /^" 2°22 ° 29 ' 3 '' 59 ° 20'7 '- Helt utilgjengelig i åspartiet og sydsydvest for Østre Vrå
gard. Det er to steder man har skjerpet. Det ene (østligste) kalles G^V«*«-skjerpet 481a
det andre Æ^-skjerpet 481b. Åsene hvor skjerpene ligger har tilsvarende navn, somogså malebordsbladet viser.

Mineraler: Kobberkis, svovelkis, molybdenglans, sparsomt med litt sekundært
dannet svovel.

Forekomstmåte: Kvartsgang, antakelig i amfibolitt. En tilsvarende, men mindre gang
gang finnes i veiskjæring ved vestre Vrå gård, hvor det nå sees magnetkis og brogetkobber i amfibolitt.

Arbeide: Det var Gunnar Vrå som tok opp de to skjerpene sammen med flere andre
gruber og skjerp 1 denne trakten (se Berge grube og Årus skjerp). Hans sønn driver
N2 Østre Vl2. vet var han som kunne meddele at Gunnar Vrå hadde sett stor likhet
mellom bergartene i veiskjæringen og i Vråskjerpene. Stedet skal være oppdaget 1882
og forsøkt drevet 1882 og 1885.

387b, Ølmannroe skjerp.
Litt.: Neumann, H. 1946.
Lok.: 2°4', 59° 39,8'. 100 m øst for Ølmannroe seter (står på målebordsblad) nordvest for Breivann Sr.
Mineraler: Broget kobber.
Forekomstmåte: Meget liten kvartsgang med rød kalkspat i basisk bergart.
Arbeide: Det er skutt et par salver.

439a, Åbø (Aabo) skjerp.
Litt.: Scheerer, Th. 1845, p. 410.

Vogt, J. H. L. 1886, pp. 24, 33.
Foslie, S. 1925 (forekomst 439 Åkre og Åbø med Nystøyl skjerp).
Grønhaug, A. 1961.

Lok.: 2°25,'3, 59°29'. 250 m vestsydvest for gården Åbø (nær Mostøyl-krysset) ,
30 40 m (vertikalt) over innmarken.

Mineraler: Kobberglans (med 0,03 % sølv ifølge Vogts egen analyse). Mineralet er
nok også påvist ved polerslip, men hovedmengden av det Vogt har kalt kobberglans el
neo6iZenit. Dette mineral har sprekker fylt med sekundære Icobbelminelalel (malakit?);
covellin forekommer som tynne hinner. F. M. Vokes som undersøkte 3 polerslip fra
denne forekomsten, kunne også påvise et pent korn (ca. Vz mm i tverrsnitt) av idait
omgitt av covellin. Idait (Cu5FeS6) er vanligvis det første ledd i en forvitringsprosess 2v
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bornit. Ved fortsatt virkning dannes covellin materialet (Frenzel 1959 p. 87 132).
Bornit er påvist i slipene, men bare som rester, mest fortrengt av neodigenit. Små lister
av jernglans sees hist og her i slipene. Det finnes i kvarts meget små mengder av et
metall, muligens sølv.

Forekomstmåte: Kvarts-dolomit-ankerit-ganger, — cm mektige, strøk N 27,
fall 54 vestlig i skifer (Eidsborg kvartsskifer) nær grensen mot Gjuvelava (grønnstein)
med skifrighet N 54, fall 55 sydvestlig.

Arbeide: Det er sprengt ut en skjæring 2x3 m , tippen foran er 10 m lang og
går ut østover. Stedet skal være oppdaget før 1886 og forsøksdrevet 1887.

I gamle papirer omtales kvartsganger ved Åbø og noen ganger ved Åkre. Åbø er
ofte knyttet sammen med Nystøl, som her er behandlet som Sigrid skjerp. Folk på
stedet kjente (1961) ikke noe til skjerp ved gården Åkre.

392a, Åmotsdal (= Baugerudjuvet) forekomst.
Lin.: Dons, J. A. 1942.
Lok.: 2°20,3', 59°38,3'. I juvet like vest for broen ved Baugerud.
Mineraler: (Sølv?), blyglans, kobberkis, svovelkis, magnetitt.
forekomstmåte: Kvarts-kalkspatgang retning nordvest-sydøst med kloritt. Ligger nær

grensen mellom grønnstein og kalkholdig sandstein.
Arbeide: For en mannsalder siden ble det etter sigende funnet en sølvklump så stor

som 2 knyttenever. Det er bare sprengt übetydelig.

410, Aarnejoe skjerp.
Litt.: Marstrander, H. 1923 (Aaneroe blyglansforekomst) med skisse.

Dons, J. A. 1961.
Lok.: 2°20,8', 59°24,9'. Navnet Aarnejoe Sr., 669 m.0.h., mellom Bjørgustøl og

Listøl, står på målebordsbladet. Skjerpet ligger i sydvendt skoghelling, 100 m syd for
seteren, ned mot et lite tjerns vestside.

Mineraler: Blyglans og kobberkis omtrent i like mengder, bornit, magnetitt, spredte
korn av molybdenglans.

Forekomstmåte: 1 iy2 m bred kvartsgang, strøk N 128 (fall 80 vestlig?), med
noe rosa kalkspat og epidot. På begge sider av gangen er det finkornete granittiske berg
arter, antakelig i gangform parallelt med kvartsgangen. Den granittiske gang er gjen
nomvevet av uregelmessige tynne kvartsårer. Det er skarpe grenser mellom kvartsgang
og den granittiske bergartstype, og likeledes mellom denne og den amfibolitt som har
stor utbredelse i området.

Il.^BlcinZBarbeicler i ca. 17 m lenZ6e (utelukkende i kvartBZanZen) er utlM
etter 1885, antalceliZ omkrinZ 1910.



Malmforekomstenes geologi
Innledning.

Begrepet «den Thelemark-Sæterdalske ertsformasjon» omfatter, ifølge Vogt
(1886, p. 20), et område på mer enn 2000 kvadrat-kilometer (ca. 120 km langt
i østnordøst vestsydvest retning og ca. 20 km bredt), hvor malmforekomstene
har et visst felles preg, bl. a. ved at de alle ifølge Vogt kunne antas a være
dannet i forbindelse med granitters størkning. Foslies oversikt av 1925 over
Syd-Norges gruber og malmforekomster viser at man den gang i «errskorma
sjonen» kjente ca. 250 forekomster. Tettest ligger de innen det området som
dekkes av kartbladet Kviteseid hvor det er avmerket 60 forekomster, som vist
på fig. 2, hvor det også er avmerket med nr. I—noen1— noen av de større forekoms
tene sydvest for Kviteseidbladet. Til sammenlikning nevnes at det på det nor
denforliggende Rjukan-blad bare er kjent 2—32—3 skjerp.

Ved den geologiske undersøkelse av Kviteseid-bladet er det ikke frem
kommet vesentlige ting som taler direkte imot hovedpunktene i Vogts to av
handlinger om «ertsformasjonen» (Vogt, 1886, 1888). På ett punkt har imid
lertid Neumann (1944) fremlagt er noe avvikende syn. Det gjelder forekoms
tene av gedigent kobber og sølv i Dalane (nordvest for Kviteseid), som ifølge
Neumann prinsipielt avviker fra de andre, idet det her kanskje dreier seg om
en dannelse direkte forårsaket av en basisk lavaB størkning.

De to manganforekomstene innen området er ikke blitt mer kjent ved de
nve undersøkelser, idet det ikke har vært mulig a finne dem igjen. Den ene er
myrmangan-malm, mens den annen kanskje kan være i fast fjell som gang.
Fra Botnedal, et område ca. 25 km lenger vest, foreligger en beskrivelse av
ganger med manganmineraler (Westerveld 1962, pp. 202 223) i et bergarts
miljø av lcvartBittiBlc arlcoBe med amkibolitt-laZ og inrruBiv granitt i nærheten.

ve øvrige korelcomßrer er ve3entliZ Icnvttec til IcvartßZanZer nvori det kor
uren errßmineralene oZ3a kinneß andre mineraler 82 30M keltspat, lcallcßpat,
turmalin 08v. OanZene kinneß i granitt og gneiß, men BXllig i Bupralclußtale

bergarter. Virkelige pegmatittganger med Icvartß, keltßpat og glimmer kore
kommer, men de er Bannßvnligviß ikke malmk^lrende innen der området Bom
er undelß?lkr. Ved leßningen av Vogtß avhandlinger kar man inntrykk av at
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malmen OZBZ, er genetisk knyttet til yngre granittganger. Dette viser seg imid
lertid neppe 2 V2ere riktig (8e nedenkor).

Ved den geologiske undersøkelse av Kviteseidbladet er dec ikke påtruffet
noen ny så stor anrikning av ertsmineraler, at stedet ville blitt skjerpet om
funnet var gjort i skjerpefeberens tid, i 1880 90-årene. Den vesentlige del
av kartbladet er dekket av skog og dyrket mark. Det er derfor høyst sann
synlig at det finnes en rekke steder som ikke er oppdaget og skjerpet, fordi
ettBminel2lene er skjult av overdekning. En mindre grad av overdekning ville
antakelig gitt en enda mer ujevn geografisk fordeling av forekomstene. Slik
det na ligger an, er tettheten stort sett minst innen de best blattede deler av
kartbladet (hvor dec vesentlig er lcvarnitt).

På grunnlag av de foreliggende dagbok-notater fra feltarbeidet synes det
å fremgå at antall kvartsganger uten ertsmineraler, er langt overveiende over
kvartsganger med ertsmineraler.

vet Bamlede antall Icjence korelcomster innen IcartbladBoMladet er 8a Btort

(ca. 115), at man med en viBB Zrad av berettigede Ican vurdere dereB kordelinZ
ut lra bl. 2. Btr2tiZl2kiBlc, petroZr2kiBlc oZ regionalt BvnBpunlct.

Områdets bergarter og deres dannelse (et kort resumé).

(^n detaljert redeZi^relBe utBt2l til en senere avnandlinZ Bvm er under
arbeide, ver viBeB kor^vriZ ril andre overBilcter Bom er Zitt i de senere ar
(VoriB 1960, a, b)).

?a et underlag, antalcelig beBtaende av prelcambrislc gneis og gl2nitt, ble
det 2VB2tt prelcambliBice Bedimenter «g l2V2er, «I'elem2llcBuiten», 2v 82mlec

melctignet —5000 m. vec nenviBeB kor leBningen av det krigende til kig. 1
og ?1. 2, og lilceledeB ril de i 1961 kerdige trvlcte kartbladene Kviteseid og
Rjukan (1 : 100.000) nar de utkommer.

'lelemarlcsuiten deles i ) kovedgrupper, skilt ved vinkeldiBkoldanBer:

Leljordgluppen og Landakgruppen. 3.jukangrupr)enB bunn er
ikke kjent. Belv de vngste bergartene i Landakgruppen er gjennomsatt av
prekambriske granittkropper. 3om dec blir ancvdet i ec Higende avsnitt, er det
nettopp slike isolerte granitter som antas a kunne na korarsaker malm
dannelsen.

kjukangruppens undre del, 'luddalkormasjonen, er karakterisert ved sure

lavaer og tuiier, antakelig kor en stor del reoignimbricer. Vemorksormaßjonen
(3.jukangruppenß Ovre del) beßtar av basiske lavaer (og nvaloklastiter?). 3el
jordgruppen er vesentlig bvgd opp av kvartsitter, konglomerater, Kvartßßand

steiner, lerskikre og kvllitter, og kar en samlet mektigner pa gjennomsnittlig
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2000 m. Arealmessig inntar Seljordgruppens bergarter den største del av kart
bladet Kviteseid. En mengde, til dels ganske utholdende og mektige, basiske
lagerganger finnes i Seljordgruppen. Tilsvarende ganger er ikke kjent hverken
i Rjukangruppen eller Bandakgruppen. Det kan antydes som en mulighet at
det er det samme magma som samtidig ga de basiske lagerganger i Seljord
gruppen og de basiske lavaene i Bandakgruppen.

Ved kartlegging av Bandakgruppens bergarter er det gjennomført en meget
nyansert stratigrafisk inndeling hvorav hovedtrekkene kan gjengis slik, regnet
nedenfra oppad: Ofteporfyr (sur lava), Røynstaulegg-kvartsitt, (marmor),
Morgedalslava (basisk med opptil fire lag av sandstein og konglomerater),
Dalen porfyr (sur lava), Gjuve lava (basisk) med fossilførende? skifer, Orme
brekk marmor, Eidsborg kvartsskifer. De sure lavaene i Bandakgruppen kan
være dannet som ignimbriter. Den samlede mektighet av Bandakgruppen er
1000—3000 m.

En påfølgende granittisering førte antakelig til at det gamle gneis-granitt
underlag i en viss grad ble mobilisert, og grensene mot de overliggende supra
krustale bergarter forsvant ved ar granittiseringen grep opp i dem på bred
front sydfra og vestfra. Fra underlaget trengte det også opp, antakelig helt
mobilisert materiale som i form av intrusiv-kropper hevet og trengte til side
Telemarksuitens bergarter. Det ble derved dannet felter av granitt (og gneis
granitt) med tilnærmet sirkulære horisontalsnitt. Av slike finnes det mer enn
ti innen suprakrustalenes område (se fig. 2, hvorav også begrensningen for
gneisgranitten i syd og vest kan sees). De isolerte felt inneholder granitter
oftest med liten eller ingen foliasjon. De har dels skarpe, dels diffuse grenser.
Enkelte av dem inneholder klart avgrensede bruddstykker av Bider>erZarcene
og sender apofyser ut i disse, andre inneholder gneisaktige slirer, rester av de
bergarter Bom var pa stedet før granitten kom pa plass.

Forekomstenes beliggenhet fra stratigrafisk og
petrografisk synspunkt, (fig. 7).

De granittiske gneiser, opprinnelig porfyrer, som finnes innen en del av
området mellom Seljord, Kviteseid og Vråvann, antas a tilhøre Rjukangrup
pens Tuddalformasjon. Her finnes 8 forekomster hvor blyglans, kobberkis,
bornit eller molybdenglans er fremherskende (397a, b; 398a, b; 399a; 400a,
b, c). Områder nordligst på kartbladet med svakere metamorfe bergarter av
Tuddalformasjonen nar ingen forekomster. Vemorkformasjonen (øvre del av
Rjukangruppen) finnes antakelig også innen Kviteseidbladet, her vesentlig
utviklet som amfibolitter beliggende mellom de forannevnte gneiser (Tuddal
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kormasjonen) og 6et s^nnenkorliggen6e store gneisglanitcomra6et. I 6isße berg
artene linnes ett jernglansskjerp (3986), og en gang (599b) me6droger kobber
og mol^b6englans.

Innen det området som inntas av Seljordgruppens bergarter er 6et 20 fore
komster. Av disse ligger 14 i basiske bergarter av mer eller mindre lokal ut
bredelse (387 a, b; 388; 389; 390; 391a; 392c; 393; 394a, b, c; 395a, c; 398c),
mens 6e resterende 6 forekomster (392a, b d; 394c; 395b; 400d) neppe nar et
slikt miljø. Ertsmineralene er i de førstnevnte 14 forekomster bl. a. kobberkis,
broget kobber (kobberglans?), blyglans, viBmutglans, molybdenglans, svovelkis,
magnetitt, gull, og på de 6 sistnevnte bl. a. kobberkis, broget kobber, blyglans,
svovelkis, magnetitt og jernglans.

Det er ca. 70 forekomster som er omgitt av Bandakgruppens bergarter.
De 8 som finnes i Ofteporfyren utgjør «Morgedal Kobberertsfelt» (435a, b, c,
d; 436; 437a, b, c). For noen av disse gjelder det at 6e ligger i basiske slirer
og lag. Feltet viser et påfallende ensformig mineralinnhold. Enten er det over
veiende kobberkis og lite broget kobber, eller broget kobber og ganske lite
kobberkis. Marmor forekommer i grubeområdet som et stratigrafisk lag ca.
1 m tykt (funnet i 1961). Det er ukjent i an6re deler av feltet og har Bavi6r
vites ikke gitt anledning til impregnasjoner.

I 6en overliggen6e V.^^n3taulegg-I<v2lcBitr er 6et ingen korel(0lN8rel. De
baBiB^e nar ca. 40 iore!<olNBter innen Bitt utbre6eiBe3olnra6e

pa Xvire3ei6bla6et. I.i3ten «ver 6e solelconilnen6e ertBrnineraler vil vZere meget
lang. (Det nenviBeB til ?1. 1). Dertil kommer 15 navngitte Bte6er i Dalane-keltec

kvar 6ec nar vZert kunnet, og ril 6elB 6revec pa, ge6igent kobber og s^ilv (427a
— 430e). Di3Be siste omtaleB senere Bom antakelig 6annet 6irekce av ba3iBk lava.

Dalane parkaren innenol6er en korekomBc Bom er lite kjent, mens 6en
basiske (3juve-lava nar 7 korekomster (418, 419, 439a, b, 440a, b, 441b), som

alle er av kvarts (-Kalk3pat)tvpe, rike pa broget kobber (og neo6igenit). kobber-
Kis er ner en B^el6ennet. kolekomBren 439aligger pa grenBen mot 6en over

liggen6e Li6sborg KvartBBkiker, muligens savi6t inne i 6enne, og 447bligger
i 6enne kvartsskiker.

Van6akgranitten som anta,B a. v^ere «vokßet» Bom en 6iapir opp gjennom
Lan6akgruppenß bergarter, innenol6er 3lirer og partier av 6iß3e bergarter og er
6elviß utviklet Bom en gneis me6overgangsmessige gren3er. 32erlig er 6enß

begrenßning mor sure porkvree vanskelig a kinne i kelt. Nn ny skogsbilvei som

er bvgget etter at 6en egentlige geologiske kartlegging var avslutter, nar gitt
nve skyringer pa strekningen mellom nor6re L^gst^l (413) og I.in6t)ern
(417), som cv6er pa at ren granitt neppe gar kullr sa langt nor6som 6et trykte
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geologiske kartet «Kviteseid» viser. Strøk- og fallobservasjoner i Bandak
granittens omgivelser tyder på at Bandakgranitten har hatt evnen til å løfte de
lagene den ellers trengte opp i.

I Bandakgranitten finnes 10 forekomster (402, 413, 414, 415, 416a, b, c, d,
e, 417(?)), som muligens alle er knyttet til basiske slirer. Forekomstene finnes
vesentlig i den nordlige del av granitten. Blyglans er temmelig alminnelig
opptredende mineral i skjerp i og omkring granitten.

Det store sydlige gneis-granitt-området inneholder flere forekomster bl. a.
av molybdenglans, se fig. 2, men ingen av disse ligger innenfor Kviteseidbladet.

Mellom det store vestlige og det store sydlige gneis-granitt-området dannes
det som fig. 2 viser, et sydvestlig hjørne vest for Kviteseidbladet hvor det
finnes en mengde forekomster omkring og i isolerte granitt(gneis)områder.
Videre undersøkelse innen området ve3t for Kviteseidbladet, samt undersøkelse
av allerede innsamlet materiale, kan kanskje bringe for dagen sammenheng
mellom visse typer granitter (og gneisgranitter) og deres spesielle mice en
place på den ene side og malm-mineralparagenesene, gangtypene osv., på den
andre side.

Ifølge Vogt (1886, p. 36) har flere av de isolerte granittene omgitt seg
med en mengde granittganger. Han påpeker uttrykkelig at et flertall av disse
ganger er virkelig granittganger og ikke slike pegmatittganger som finnes
f. eks. i Østfold. (Det er allikevel grunn ril å tro at flere av disse gangene bør
karakteriseres som pegmatittganger). Flere gruber og skjerp er anlagt på slike
ganger, således f. eks. Mosnap grube, Grusen grube, Moberg grube, Nesmark
grube (nummerert i rekkefølge som her angitt fra 1— på fig. 2), videre Bø
grube ca. 15 km sydvest for sydvest-hjørnet av kart fig. 1, og Haukom grube
på Kviteseidbladet, forekomst 399a.

Det viser seg imidlertid over alt hvor dette er undersøkt nærmere (særlig
av Vogt etter 1886-avhandlingen og før avhandlingen av 1888 ble skrevet),
at ertsmineralene sitter i kvartsganger som enten følger en av granittgangenes
eller pegmatittgangenes sider, eller krysser granittganger i et så regelmessig
mønster at man må tro de fyller kontraksjonssprekker i granittgangene. Ofte
fortsetter kvartsgangene derfra ut i sidesteinen som består av gneis, glimmer
rik kvartsskifer eller hornblendeskifer. Det Bvne3 derfor som tidligere nevnt,
ikke a være noen grunn til å betrakte granittganger som direkte malmførende
ganger.

Et fornyet studium av Aarnejoe skjerp (410) vil være av interesse i denne
forbindelse. Det synes her å foreligge en granittgang, hvilket allerede i seg selv
er påfallende på er sted 8a langt fra noe annet granittområde. Langs en
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lengdesprekk parallelt med gang-grensen synes så en kvartsgang å ha trengt
inn. Kvartsgangen grener seg også ut i granittgangen. Kombinasjonen molyb
denglans, blyglans, slik det finnes i denne kvartsgangen, er sjelden. Ved en
ny undersøkelse må man regne med å bore og sprenge en del.

Av tabellen fig. 7 framgår at antallet forekomster øker idet man passerer
oppover i lagrekken fra Rjukangruppen til Bandakgruppen. Antakelig var alle
tre grupper av bergarter koldet da IcvartBZanZene kom på plass. Gruppenes
rumlige fordeling har følgelig vært så uregelmessig at det ikke kan ansees
riktig i det hele å vurdere fordelingen ut fra den idé at gasser eller løsninger
vesentlig har gitt ertsanrikninger i den stratigrafisk høyeste gruppe.

Et langt mer påfallende trekk er den ujevne fordeling av forekomster
innen de enkelte grupper. Særlig klart sees det i Bandakgruppen, hvor
V.sijvnBcauleZZl(V2rt3itt (og Dalenporivr?) og Ormebrekkmarmor er fri for
forekomster, mens f. eks. de basiske Morgedalslavaene inneholder ca. 50 %
av alle kartbladets forekomster.

Av tabell fig. 7 kan det utledes at nesten 90 % av gangforekomstene
innen kartbladet er knyttet til basiske bergarter. Dette er et velkjent trekk
også fra en rekke andre forekomster rundt om i verden. Det antas at de varme,
for det meBte alkaliske, ertsløsningene reagerer med sidesteinen og danner
glimmer, kloritt osv., som til dels kan absorbere mineralsalter fra ertsløsningene,
dels mekanisk bremse opp bevegelsen i spaltene som ertsløsningene følger.
I begge tilfeller vil resultatet bli ertsanrikning.

Det Ican OSBa tenlce3 at de baBiBlce berZarter nar er milj^j, en BurnetBZrad,

3om Ican virlce beiordrende pa utkellinZ av ertBmineraler, uten at det Bleier
noen realion med BideBteinenB mineraler.

Den Btore nvppiZnec av IcvaltBZanZer i baBiBlce berZarter, lcunne oZBa tvdeB
dernen at de ba^lce berZarter nar Zitt lettere adlcomBtvei lor ZanZer enn andre

bergarter, altBa at de ba3i3lce berZarter var oppBprulclcet i n^vere enn de
andre. er der inZen ol)Berv23)oner Bom Ican Btj^tte en Blilc anralceiBe.

Det er muliZ de l^ninZer 3om nar k^rr til dannel3en av de errBk^rende

lcvartBZanZel) nar natt evnen til a elcBtranere bl. a. Icobber tra de baBiBlce berZ

arter de trenZte gjennom, men det anBeeB lite BannBvnliZ ac denne proBeBB nar
narr Blilct omkanZ at det lcunne vsere tilBtrelclceliK ril dannelBen av de Icjente
kolelcomBtel.

BelvWZeliZ Blcal man ilclce 8e nelt bort kra ar «uvedlcommende» kornold Ican
na bidradd til en 8a Nfjv proßentßat3 Bom 99. Det er er veilcjent korkold at de

ner opptredende baßi3lce berZarrer Zir bedre korvitrin^iord enn de andre berZ
arrene Bom korelcommer innen Ic^rrbladet. ?a korvitrin^iorden kar en Zre33
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vollel og BXtrer og gjetergutter med vaicne siiyne lor ertßmineraier. Videre Ican

det BeivtjzjlgeliZ Kevdeß ar en lett blir oppmericßom pk kvite ganger nkr diß3e

ligger i en m^rlc bergart, vet antaß imidlertid at en tullßtendiZ biorciegge^e av
keie K2ltbla6soiiira6et ville l^ire til en enda zt^rre tercker av koreicomßter i de

bazisice bergartene, ider der na er de ilclce-bazislce bergartene Born er beßt blottet.

vet er bare i Bjeldne tilfeller man kan 8e en viBB grad av Bammenkeng

mellom belemre ercBminelaler og beBternte 3tlarigrakiBlce lag. Lammenkeng
BvneB der imidlertid a vZere ve6torelcolNBtene av gedigent Icobber og Bjzilv i

Dalane og vi6ere ve66e torelcorinrer som kinneB i l^juvelava, nvor ganger rne6
6en relativt Bjel6ne parageneBe broget Icobber og Ic«bberglanB (og neodigenit)
er pralctiBlc talt enera6en6e.

Forekomstenes (gangenes) retning og utstrekning,
ve aller ileBte koreliornBtene er Born nevnt av gangtvpe. ?a lcartet pl. 2 er

me6Btrelcel viBt kvillcen retning gangene nar pa 6e enlcelte Bte6ene kvor 6ette
er obBervert, eller kar vXlt rnulig 2 obBervere. 3ett un6er ett er 6ec ilclce noe

enlcelt rn^NBter Born krernlcornrnel, ker er i. ein. incec la6ialBrlalig rnelnzter tra
Lan^aliglaniiten eller parallelt-l^pen^e ganger over Btore 6eler av lcartbla6ec.

slviB man ilni<ilelti6 3arliirlenkol6er gangeneB Btr^lcretning rne6 6e ornlcring
liggende bergarten Btr^l(retning, krernlcolnrner en visB lovrneBBigket, i6et gan
gene BtQlt Becc B^neB 2 Wse Btr^lcet i vertB-bergarten eller a Blc)Xre loddrett
over dette. laeB tallet i betraktning, bade gangeneB og veltB-bergalteneB kall,
iolBvinner all lovrneBBigket igjen, 3elv om man tar kor Bcg grupper av kore-
Ic«rnBter Boni tidBrneBBig eller dannelBeBlneBBig lcunne kz^re Barnnien, eller man

enlceltviB betralccer omrader og bergartBtvper Born Icunne antaB 2 reagere celcto
niBlc Bett lilct.

ve nvere underB^lcelBer Born er lorecatt Ican bare belcrekte VogtB ialcttalce^er

over gangeneB iorl^p (Vogt 1886, p. 28): «korkoldec rnellein vore gange og
de omgivende Blciire er ksilM variabelt, idet gangene paa enlcelce Bteder i der

keie og Btore optrZeder omtrent lejekormig, medenB de paa andre Bteder under

villcaarlige vinlcler ovelBkiXler dikterne; i BidBte iald Wger gangene i regelen

etter viBBe tremtrZedende BpalreBVBtemer i bergarten, ve nogenlunde leietormige
gange plejer ilclce med BlaviBlc n^jalctigked i keie dereB I^b at kolde Big mellem
nerop de Bamme lag, idet de gjerne KiBt og ker Bpringer over tra er Blciicr ril er
ander, eller de torgrener Big og vi3er andre urege!mXBBigkeder.»

(langene er over air Bicarpr avgrenßer. Hvor der kar vZerc mulig 2 lconrrol'
lere der, er gangene av dilara^ol^rvpe (ilclce replacemenr-rvpe). I endel rilkeller
er malmen Icnvtter ril tlere parallelle ganger med lra 20 cm ril tiere mecerß
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avstand. Det finnes også eksempler pa så tett kryssende kvartsganger at det
fremkommer en breksje.

De fleste kvartsgangene er bare synlig i selve skjerpene, utenfor er de
overdekket eller har kilt ut, men i enkelte tilfelle har man ved grøfting
kunnet følge malmførende ganger over 200 m i lengderetningen (k. ek3. Hei
skar 431a, Løvnet 432). Det er flere eksempler på at gangene avløser hver
andre og at en gang kiler ut, men gjenfinnes noen hundre meter rettlinjet
lenger borte.

Kvartsgangenes mektighet er sjelden over 2 meter, men varierer meget
fra sted til sted, og også innen de enkelte skjerpene. Enkelte malmførende
kvarts-feltspat-ganger har større mektighet, således f. eks. gangen ved Lindtjern
(417) som er fra —15 m bred. Andre langt større og ekte pegmatittganger er
kjent innen kartområdet, f. eks. pegmatittområdet ved Ljosvann mellom Bandak
og Vråvann, hvor bredden her er flere hundre meter og lengden ca. 3 km.
Det har her vært drevet brudd på glimmer, men ertsmineraler er ikke rappor
tert. Det samme gjelder et brudd på pegmatittgang vest for Heivann, øst for
Kviteseid. Forekomsten Eiang grube 399a ligger i en pegmatittgang 2V stor
utstrekning og mektighet, men her er som nevnt, ertsmineralene i vesentlig
grad knyttet til kryssende smale kvartsganger.

Vogt har (1886, p. 30) detaljerte opplysninger om bl. 2. Mostøyl grube
438, hvor man i Bin tid skal ha kunnet følge en 10 cm bred kvartsgang i ca.
40 m lengde. Et sted, og ien lengde av 3—43—4 m, svulmet gangen opp til
80 cm bredde. Ertsføringen var her rik, men gangen kilte ut i et par meters dyp.

Malmen opptrer i gangene oftest i uregelmessige nyrer, klumper eller
plater pa opptil en meters mektighet. Vogt anfører at ganger med kobberglans
og broget kobber viser større uregelmessighet i malmføringen enn ganger med
blyglans og kobberkis. Da forekomster med vesentlig kobberglans og broget
kobber er så få i antall sammenliknet med de andre, skal man imidlertid

kanskje være varsom med 2 trekke for raske slutninger.

Grenseforhold ved forekomstene

VoZt Zir i 2vn2n6linZen ir2 1888 (pp. 70—77) en 6et2ljert deBlcrivelBe av
nvorle6eB Zranitt og ZranittZanZer er omv2n6let i ZrenBeBonen mor ertBZanZer
beBtaen6e av lcobbeleltB, lcvaltB, litt kluBBpat og muBlcovit. Liotitt oZ ieltBpat

lolBvinner Zra6viB i Zranirren, menB muBlcovirrmenZ6en oZ 6er oppfar

en BI2ZB «ZreiBen» i en dre66e Bvm BvneB a vZere propolBional me6errBZanZenB
mekriZnec, oZ varierende mellom noen ka cm oZ opptil )0 cm.

Ln avdlekning av 6enne art er obBerverc ve6klere av 6e ZanZer Bom kinneB
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i Bandakgranitten, f. eks. ved Svarttjøn grube (416e), hvor det foruten å være
avbleket granitt langs gangenes sider, også finnes bruddstykker av samme
bergartstype i selve gangen. I og omkring den store kvarts- (feltspat) gan
gen ved Lindtjern (417) er observert tilsvarende avbleking av porfyr med opp
rinnelig, nær granittisk sammensetning. I samme granittiserte porfyr ligger
Nedre Bygstøl grube, hvor det i gangen og langs denne finnes en IcvartsZlim
mer-bergart som ikke hører til den vanlig kjente stratigrafiske laZk^lZe, og
som vel antakelig nærmest må karakteriseres som en slags «greisen».

I forbindelse med virkelig greisendannelse finnes i andre forekomster i
verden ofte tinnmineraler, likesom litiumglimmer, topas, flusspat, turmalin.
Fra Tørdal, altså innen et område noe syd for det felt som er viBt i fig. 1, er av
Oftedal (1943) beskrevet en lepi6olit-topaB og tinnBtenBl^ren6e cleavelan6it
kvarts-pegmatitt beliggende i gabbro og amfibolitt 1 til 3 km fra den egentlige
granittgrensen. I de —5 meter brede gangene er det rester etter en tidligere
(magmatisk) pegmatittfase med amasonitt. Tinnsten og lithiumglimmer er
ellers ikke kjent i Telemark og praktisk talt ikke andre steder i Norge heller.
Flusspat forekommer i til6elB drivverdige mengder i området vest for kart
bladet Kviteseid. Turmalin kjennes fra flere forekomster, bl. a. Listulli arsen
kiBZrube (409a), Gjuv grube (387a) og Bleka grube (589).

I denne sistnevnte grube har man også kunnet studere hvorledes de løs
ninger ev. gasser som har forårsaket dannelsen av kvarts-turmalin-karbonat
gangene, også har forandret den omkringliggende bergart, en mektig lager
gang av amfibolitt. Idet man nærmer seg gangen blir amfibolitten lysere, etter
som muskovittmengden øker, og hornblenden og feltspaten gradvis nærmest
forsvinner, slik at bergarten på kontakten består av kvarts, muskovitt, kalk
spat, noe biotitt, kloritt og epidot. Muskovitten er ofte ordnet i nek eller
stråleform.

6e BparBomme opplysninZer man kar lra I.lBtulli arBenkiBZrube (409a),
lremZar at 6et oZBa ner er mrnkovitt oZ KvartB i oZ ved 6e malmk^ren6e
partier.

(Bericitt) oZ kloritt er lor^vriZ 6e mineraler Bom Bta6iZ Zar
iZjen pa ZrenBene oZ til6elB inne i 6e ertBk^ren6e kvaltBZanZel.

Ved endel ganger er det observert en ertsimpregnasjon i sidesteinen hvor
ertsmineralene er de samme som i de egentlige gangene. Eksempler er Gjuv
grube (387a), Graver grube (409), Lundevassdalen (408), Skolterberg (420a),
alle beliggende i basiske bergarter. Ved Eiang grube (5992) er det ifølge
eldre kilder også funnet ertsmineraler i den pegmatittgang som omgir de sikre
ertsførende kvartsgangene.
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Det svnes som om gangene har fulgt de forhåndenværende sprekker. I visse
tilfeller har det vært hele sprekkesoner som har gitt malmdrag, f. eks. ved
Guldnes-grubene (394a). I enklte få tilfeller har det vært mulig å observere
spor etter bevegelser som har foregått samtidig med eller etter gangdannelsen.
Det beste eksempel er Svarttjøn grube (416e), hvor det er utpregede glide
striper fallende 45° ned mot vest, beliggende på selve den nærmest lodd
rette ZanZZrenBen.

Ertsmineral-paragenesene og deres utbredelse.
I tabellform, Pl. 1, er oppstillet de ertsmineraler (ca. 30 forskjellige) som

er funnet nå og tidligere på de ca. 115 forekomstene innen kartbladet Kvites
eid. Å foreta en full kontroll over mineralparagenesen innen hver forekomst

er ikke gjennomførbar uten sprengning og etterfølgende omfattende erts
mikroskopering. Det bygges derfor atskillig på eldre data som dels kan være
gode, idet de stammer fra tider da skjerpene var nye eller grubene var i drift.
Dels kan de nok også være beheftet med feil.

Vogr kar (1886, p. 31) oppstiller regler kor ercsminerai-kombinasjoner Bom
i korrker kan reBumereB slik:

1) XobberglanB er allri6 ledsager av jerngians og un6erri6en av broger
kobber.

2) Xobbergians er al6ri ledsager av kobberkis eller svovelkis.

3) Lroger kobber er ledsager 6els av jerngians og kobberglans, 6els av
kobberkis, men ikke av svovelkis.

4) I 6e egentlige kobberkisgangene inngår bare vttersr sjelden jernglans,

broger kobber, s^lvglans m. m. og alciri svovelkis.
ve nvere observasjoner synes i vesentlig gra6a bekrekce Vogcs oppstiUe6e

regler, og 6eres mening kan til6els leses 6irekte ut av diagrammene kig. B—lo.8—10.
vet kinnes, som tabellen ?l. 1 viBer, enkelte rvilBomme opplysninger Bom kan

ancv6e muligkeren av at reglene ikke Btemmer over alt. kor^vlig bemerka at

mengden av jernglans antakelig er mindre enn Vogt vil ka det ril. 0m man

gjennomgår listen og ser spesielt pa svovelkisens utbredelse, blir man slatt av
kvor sjelden dette mineraler kan rapporteres, ve korekomstene kvor svovelkis
kinnes, er okce litt spesielle.

Vogt ankjsrer videre at det synes a. vZere et konstant korkold mellom jern

ne«F^e og kobber???e«F^s i gangene, og at korkolder er omtrent 1:1. ltvis
denne påstand var riktig, skulle alle gangene som k^rer kobberkis, ikke eller i

liten grad ka andre jernkoldige mineraler, mens bornir, og i enda kavere grad
kobberglans, skulle vsere assosiert med jernmineraler. Ln slik vurdering av
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Fig. 8. Systemet Cu-Fe-S-O med fasene i Cu-Fe-S-systemet.
The c«-^e,sO system showing phases in the system Cu-Fe-S. After vVlcXi»^^ 1959.
Forkortelser anvendt i fig. 8, 9, 10:
Abbreviations used in figs. 8, 9, 10:
cc — kobberglans — chalcocite, bn — broget kobber = bornite, cp = Icobbeiicig
chalcopyrite, nedi — neodigenite, cv = covellin — covellite, he — jelnZians

hematite, mg — magnetitt — magnetite, po — pyrrhotite — magnetkis.

mengdeforhold kan umulig gjøres nå, det var kanskje mulig i Vogts dager,
men tabellen Pl. 1 synes ikke å antyde at Vogts regler kan bekreftes på
dette punkt.

De av forekomstenes mineraler som inneholder ett eller flere av elemen

tene kobber, jern, svovel, surstoff, kan plasseres grafisk i et tetraeder (fig. 8),
hvis hjørner svarer til de nevnte elementene. Følgende forekommende minera
ler vil da kunne innpasses: kobberglans, neodigenit, covellin, bornit, kobberkis,
pyrit, magnetkis, hematitt, magnetitt.
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Fig. 9. Fasediagram fremstillet som et åtte-sidet legeme representerende et utsnitt av
du ke 8 0 tetraederet, der bare linene nedi — cc og he — mg utgjør deler av tetraeder

kantene. Målene stemmer ikke helt. (Utarbeidet vesentlig etter McKinstry 1959).
a: under mesotermale forhold, b: ved noe lavere temperatur.

Phasediagram shown by an eigth-sided body, representing a part of the Cu-Fe-S-0
tetrahedron. Only the lines nedi — cc and he — mg constitute parts of the edges of

the tetrahedron. Not to scale (Mainly based on McKinstry 1959).
a: At mesothermal conditions, b: At lower temperature.

Ved forbindelseslinjer og punktenes plassering i Cu-, Fe-, S-planet er vist
(fig. 8) hvilke ko-eksisterende mineraler skal være mulig. Det kan f. eks. leses
ut den regel som er funnet i feltet: at kobberglans (cc) opptrer sammen med
bornit (bn), men ikke sammen med kobberkis (cp). Videre at bornit (bn) kan
opptre enten sammen med kobberkis (cp) eller kobberglans (cc). Tilsvarende
skal bornit (bn), kobberkis (cp) og pyrit (py) kunne eksistere sammen, eller
f. eks. neodigenit (nedi), kobberglans (cc) og pyrit (py).

Om man så ser det hele i rummet, idet man tar med hematitt (he) og
magnetitt (mg), fåes som et utsnitt fig. 9a. For ikke å komplisere bildet, er
det ikke tatt med de blokker som dannes ved hjelp av covellin (ev) og magnet
kis (po), da disse mineraler forekommer i helt übetydelig mengde og neppe
egentlig hører til den alminnelige primære paragenese.

Inntil na er 6et l?enan6let diagrammer 3om (etter 1959 pp. 9?)
— 1001) Bvarer til meBotermale iornold. ven parageneBe Bom kinneB i Llelca

(389) kan paBBe inn ner med mineraler Bvaren6e til kjernene i legemet cp, bn,
py, ne. vet Bamme gjelder (^ul6ne3 (594a).

kig. 9b viBer i overenB3temmelBe med XinBtrx'B B^n 6e antatte Ico-elcBi3

rerende mineraler under en noe lavere temperatur (dog ilclce Bupergene ior-
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Fig 10. Figuren 9b er her oppløst for å tydeliggjøre hvilke mineraler kan opptre sammen
Fig. 9b is here broken down to emphasise coexisting minerds.

hold). Forekomstene Kroksmyr (418), Åbø (439a), Bygland i Høydalsmo
(440a) og Gullnes (447b) har mineral-kombinasjoner som passer i fig. 9b,
men ikke i fig. 9a. Riktignok må man da se bort fra covellin, som vel er en
nærmest supergen dannelse. Kroksmyr-paragenesen svarer til fellesflaten for
fig. 10a og b. Åbø og Bygland i Høydalsmo svarer til fig. 10c. En rekke andre
forekomster har også så mange ertsmineraler at det kan være av interesse å
plassere dem i figurene 9a og b (som forøvrig begge har legmene bn, cp, mg,
he og cp, py, mg, he). De aller fleste forekomstene har imidlertid slike para
geneser at de passer i begge figurene. Det gjelder Heiskar, Løvnet, Kleivas,
Graver (nar man ser bort fra (?) i Pl. 1), Eiang grube, Toraasdækkan (når man
ser bort fra (?)), Bygstøl Nordre og Lindtj. Paragenesen i Listulli arsenkisgrube
passer ikke inn hverken på 9a eller 9b, idet det ikke finnes noe legeme cp,
bn, pv, mg.

De mulige antv6ninger om 6annelses temperaturer som kremkommer ve6

6iaZlam3tu6iene gjenspeiles ikke 6irekte oZ enkelt i korekomstenes navZeren6e

avstander til kjente granitt- eller gneisgranitt-omra^er, slik 6e kan tas ut av
kart, altså i 6et rilnZermet norisontale plan.

ve svarer 6erimoc til 6ec generelle inntrykk man kar av metamorkose

gra6en, et korno!6 som korel^pig ikke er un6ers^kc i vi6ere 6etalj.
korekomsten Lleka ligger i en amkibolittgang (sill) i Beljol6gluppenz

bergarter, mens Xroksmyr, H,b^, Lyglan6 og (^ullnes ve 6Van6ak ligger
n^vt oppe i Lan6akgluppens bergarter. 3om k^r nevnt antas 6et a vXre
keilaktig a tro at scratigrakisk «ri^lyt» eller «lavt» i lagrekken nar natt noen
vesentlig betydning. kra na synlige og ev. an6re usynlige granittet,
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samt den petrografiske karakter av bergartene antas å være avgjørende for
forekomstenes dannelse.

Lr av 6e meBt KarakteriBtiske trekk ve6korekomscene er en svovel- og jern
sH«ig6om. omtalen av valane-iolekomnene (gedigent kobber og 8^llv)
blir ogBa nevnr en mulig Bvovelmangel.

Som det framgår av Vogts kart, her reprodusert Bom fig. 11, er det av ham
utskilt følgende områder med ens ertsmineralparageneser, hvor navnene angir
de mineralene som er i vesentlige mengder.

I. Kobberglans-gruppe (i ny nummerering 439aog 440a)
11. Broget kobbergang (438).

111. Kobberkis-gruppe, også omfattende gedigent kobber (424a, b, 427
430 og 431a).

IV. Broget kobbergruppe Iste felt (418, 419 og 447)
V. Broget kobbergruppe 2net felt (421, 422 425a).

VI. LlvZlanBBluppe (406a, b, 413, 414, 41), 412, men Utnevnte er en
IcobberlclBZanZ).

VII. Mellomledd mellom VI og de øvrige (blyglans og kobberkis, 408, 420a;
blyglans, kobberkis og broget kobber 402; blyglans, molybdenglans og
kobberertser mellom 413 og 418).

VIII. Broget kobbergruppe 3dje felt (404, 405, 407).
IX. Broget kobberganger (399a).

Alle de nevnte regionale grupper unntatt IX, ligger innenfor Bandak
gruppens (cv. Bandakgranittens) område. Etter den nye registrering synes bly
glansgruppen, VI, a være geografisk meget vel begrenset slik som vist på
kartet, Pl. 2. Heri er tatt med alle forekomster som inneholder blyglans (altså
også Vogts gruppe VII). Det viser seg nemlig at Vogts gruppe VI, som vel var
ment som en gruppe med nærmest rene blyglansforekomster, også inneholder
slike som foruten blyglans har betraktelige mengder IcobberlciB og barnitt. Den
nye blyglansgruppen omfatter forekomster med blyglans og dessuten ett eller
flere av følgende andre mineraler: Sinkblende, kobberkis, bornit, magnetitt,
hematit, molybdenglans (og svovelkis). Innen blvglanBgruppenB geografiske
område er det 25 forekomster, hvorav 4—) forekomster ikke fører blyglans.

XobberglanBgruppen I kan opplertnol6eB og kanskje utvides geografisk i
Bv6-^Btlig retning me6433, 4 12c og 447b.

vet kan ikke BeeB noen virkelig grunn ril a skille ut 3 iolBkjellige kelt av
broget kobber (IV, V, VIII), og neller ikke a opprettkolcle kobberkisgruppen
111, idet broget kobber og kobberkis til Bta6ignet forekommer Bammen i clisse
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omradene, nvor Bnart det ene Bnarc det andre mineraler er i overvekt, klere

korekomBcer innen VogtB KobberkiBkelr er senere drevet pa brogec kobber.

lorekomBtene av gedigent kobber og B^ilv i Dalane, som Vogt benandlet
under gruppe 111, rna utBkilles som en nelt egen gruppe «om blir omtalt i
det krigende.

Ingen av de andre ertsmineralene, og da heller ikke molybdenglans-fore
komstenes utbredelse, gir pa, tilsvarende måte som ovenfor, grunnlag for na
turlige geografiske enheter, deres antall er også for lite til slik gruppering.

Om man ser på forekomstene ut fra et genetisk synspunkt, skiller Dalane
grubene seg markert ut fra de andre. Foruten gedigent kobber og sølv fore
kommer her også små mengder lcobc)ellciB, cuprit og malakit, videre spor av
gull og tyuyamunit(P) (kalsium uran-vanadat). Sistnevnte mineral er tidligere
beskrevet bl. a. fra Garoforekomsten, Park County, Colorado, hvor det fore
kommer i en permisk sandstein (Wilmarth 1959). Hvorledes forekomsten i
U.S.A. er dannet er usikkert, men der har vært antydet at de opprinnelige
mineraler, såsom kobberglans, covellin, svovelkis, uraninitt, er omdannet slik
ac de primære uran- og vanadium-mineraler ved oksydasjon er gått over til
bl. 2. tyuyamunit, og av de sulfidiske mineraler er det bare spor tilbake. Det
er også nylig beskrevet det samme mineral og flere beslektede fra Arizona
(Witkind 1961).

Hvorledes kobberlcisen forekommer i Dalane er ilclce sikkert kjenr, da den

bare er lunnet i malmnauZen. Den kan muligens tiln^re en antakelig senere
mineraliseringslase med kvarcsgang-dannelse. ttva man kan se av srvkkene

tyder imidlertid pa at den er intimt forbundet med bl. 2. de gedigne mineraler.
Lrcsmineralene linnes i en sone pa 1 dm til 2 meter i topplaget av en

sandstein (kvartsriker eller leltBpac kalkspatnoldig kvartett, tildels kongla

meratisk) som impregnas)on. Vade over og under sandBteinen kinnes basiBk
lava, lava, som synes a vZere kri kor gedigent kobber og sOlv.

kar (1944) etter 5U.3.(;.8. Lull. 778 (192))) kremlagr en

korklaring kor dannelsen 2v det gedigne kobber (oksidasjon av kobbersulkid

opplesninger k. eks. ved ke (III), nvorved metallisk kobber kelles ut), duprit
blir ansett som en yngre dannelse korarsakec av oksidasjon 2v kobberet. Der

kinnes en mengde 2ndre korkl2linger Bom kanskje er like gode (resumert

k. eks. av ?age (1958 pp. )22—)41), og dorn^ail (19)6 pp. 61)—6)1)). 3elv
om ikke kjente til kobberkisen og tvuvamunit i malmen, er dec enda
ikke kremkommet vesentlige trekk som letter valg av interpretasjon.

I mer generelle ordlag kan saken resumeres slik: Lasiske lavaer i I^arge
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og i verden forøvrig er karakterisert av oftest små mengder av metallisk kob
ber. Det kan være lavaen selv som har ført kobberet fram. Lavaen har under

sitt utbrudd da mistet så meget svovel at det blir et Bvovelundelßkudd, og
gedigent kobber kan krystallisere direkte samtidig med at lavaen størkner.

Det kan også dannes konsentrasjon av gedigent kobber i permeable soner
(f. eks. sedimentsoner) i lavaserien ved epigenetiske prosesser, hvor sirkule
rende løsninger, oppadgående eller nedadgående, kommer i et spesielt fysisk
og kjemisk miljø. Det vann som utgjør en del av løsningene kan stamme fra
en magmatisk smelte eller fra det sjøvann som finnes innesluttet, særlig i
sedimentene mellom lavastrømmene.

Be6imentet Bom lavaen rant utover kan na katt Btolt vanninnkol6 oZ
nar vXlt rikt pa KalkBpat, etc. i er Blikt vulkanBk milj^l, anBeeB Bann

svnlig. Xobberet kan un6er Blike korkol6, Bom 6et er viBt ve6ekBperiment av

?aZe (1958, p. 522), utlelleB ve6avkMnZ av Kobberk^iren6e oppl^ninZer
rike pa natrium, KalBium oZ klor, oZ kattiZe pa jern oZ Bvovel. 6annel-

BeBmater av Ze6iZent kobber, i. ekB. ve6reak^oner i Bulli6malmelB okBy6a
3jonBBone vecl ZrunnvannetB 3ilkul2BjoN, virker lite BannBxnliZ ner. vet bj^lr
allikevel i 6en lorbin6elBe nevneB ac kobberklen i ItottnunZ Zrube,
verk (8e iiZ. 11), liZZer Bom et lag pa kontakten mellom «nornblen6eBkiler»
oZ KvartB3kiler (VoZt 1888, iiZ. 49).

vet er ioretatt lor lite un6elB^kelBer til a avZj^re om lolnol6ene i Dalane
er 82 klare at man kan ka e» tv6ninZ. Vet BpeBielle ve6Valane-kolekomBten

er ar kobber o^ Bjslvec antakelig linneB i lavaen, men i Ban6BteinBlaZ
mellom lavaene.

v^lle 6e sijvriZe lorekomBtene syneB a viere ZeneriBk korbun6et me6Zranit
ter oZ ZranirtiBerinZ. Enkelte lorekomBter BaBom (^juv, Lleka, LiBtulli oZ

Ksor6re LerZBt^l ByneB a ka en mineralparaZeneBe Bom avviker ZanBke meget
fra cle ancire. til dette kan KanBk)e viere at 6et ner Bk)'e66e en ertB
mineral62nneiBe uncier kavere temr)el2tulkolnolcl enn 6e kleBte an6re.

OZB2 2n6re enn 6e nevnte korekomBter K2N K2reBrer etter eventuelle tid

liZere l2Ber, men ner er Blike miner2ler Bom N2turliZ ZruppereB i 6et rent

n^dlotelmale intervall 3a kelt overveiende. Kontakt r>neumatol^tiBke forekom^
ter B^neB ikke a VXle repreBentelt Belv om marmor kinneB klere Bteder i
Land2kZruririen.

Uten 2 kjenne 2lderßfornol6et mellom 6e i lorekomßten opptredende ertß

miner2ler, blir det bare ZjettinZer om M2N skulle lolßj^ke en kinere inndeling
2v korekomßtene i overenßßtemmelße med k. ekß. 3cnneidernonn' «Lenrbucn
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der Ertzlagerståttenkunde», Jena 1941. En mikroskopering av det foreliggende
materialet, som stammer vesentlig fra forvitrete stykker som har ligget —
100 ar i malmhauger og tipper, vil antakelig gi et feilaktig bilde.

811^^1^»^

Mines and claims within the quadrangle map E 36 W. Kviteseid.

The geology of /He quadrangle map «-Kviteseid-» has been mapped by Dr.
H. Neumann and the present author in cooperation with other geologists. The
map has been printed in colours at the scale of 1 : 100.000, but is not yet sent
out. It covers a volley and mountain area, much of which is wooded.

The Kviteseid area måkes up an important part of what Professor J. H. L.
Vogt in 1886 called the Thelemark—Sætesdal ore province (120 km long and
20 km wide). One of his maps is reproduced as Fig. 11. The oldest mine in
the area is «Guldnes» (394a) fig. 5, which was opened before the year 1524
and «^o^e^ spasmodically until 1868, mainly for chalcopyrite. Other mines
have been worked for gold, native copper and silver, chalcocite, bornite, molyb
denite, galena, arsenopyrite, bismuthinite. All mines have been closed down
more than 40 years.

The investigation of the 115 mines and claims (of which claims make up
the main part) has been difficult due to insufficient knowledge of the exact
localities, and the shafts, tunnels and cuts often being inaccessible due to
water, slide material and over-growth. No blasting was possible, so the material
has been collected on the dumps and where rarely possible, in the ore bodies
themselves. The material has been studied mostly by hand lens and in a number
of cases by ore-microscope and X-ray equipment.

Those who will make a doser study of any of the deposits will find all
data which have been available to the author in the description pp. 19 57.
Information from old /^s^/^z-e and a great «^^be/' of unpublished reports
as well as new observations are included in the text, which for each deposit
are arranged under the headings: literature, locality (coordinates referring to
the map Pl. 2) ore minerals, mode of occurrence, mining operations (history).

Those who wish to get only a general idea of the deposits should study
Pl. 1, which summarizes the prominent /e^/^^e^. There are two 7«Hl'« types of
deposits: Native copper and silver deposits in Dalane (427a— where
/He ore is /c>^«^ in a sandstone, H^ec//)/ under a basic lava in a /e^newcs of
alternating basic lavas and thin sandstone beds. No trace of native copper has
been observed in the lava itself. Most of the mines and claims in the area are,
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however, of the quartz (calcite — /e/<A/^) vein type. The «^/wbe^ of barren
quartz veins excee^ /He ore bearing ones.

It is worth noticing that no mines or c/<^/^ are /c»H»^ in /He marble beds.
The greatest density of deposits is in /He area which has /He heaviest cover

of Quaternary material, whereas /He higher part of the area «^'/H bare rock
surfaces at altitudes of 900 1400 m.a.s.l. is almost lacking any claims.

The distribution of the mines and claims in the stratigraphical sequence
and in the granites is seen from Fig. 7. The number of deposits increases when
Fo/»F upwards in the sequence. As at least the Rjukan group and the Seljord
group were folded before the quartz veins were eTw^/^ce^ it must be incorrect
to Ae/ie^e /H<s/ the gases or solutions, mainly, gave rise to deposits in the
Bandak group because /H^ group «^<l^ the upper part of the sequence. It
seems more reasonable to believe that it is the great quantity of basic rocks in
/He Bandak group and its dose vicinity to a SN/»F granite, e^e«<H//)/ /He Bandak
F/H«5/e^ and the granitization border /<sce^ of the great southern and western
gneiss-granite areas, which have determined their location. Approximately
90 percent of the deposits are found in basic rocks. It is believed that the
basic rocks broke up in much the same way as the H«<^ /<l^^ and the sediments,
so /H<l/ the /^^«F has most />/o^H^/^ not been more /<l^o^^^/e in /He basic
rocks than in others. It is regarded as improbable that the gases or solutions
T^e/s <lb/e to ex/^c/^ for /'w//<l«ce, co^e/- from the basic rock and form a
deposit at the same place, often in a very limited area {or volume) of rock.
A />o^^/e ex^/H«6/lo« of /He /'^e/e^e^ce for basic rock may be /H<l/ the
pH-values are most /<l^o«^b/e in the basic rock for the <^e^on'/l'o« of ore
minerals.

The pattern of dykes is s>?eFn/H/. The strike and H/> of the surrounding
rocks is variable and a great many dykes cut perpendicularly or follow their
strike, b^e/ »^^l//)/ not /He H/>. V^He^e^e^ it is />onlb/e to ob^e^e, the dykes are
of the dilatation type. Some of the dykes have a length of up to 200 m. l/^«<l//^
/He)/ /Hl«-o^/ or H^/>/?e^ under sand and gravel a /eu^ metres o«/^^e the
claim. In some cases parallel closely spaced dykes and c?-oncn///«F e/)/^ss or
quartz veins form b^ecc^H/. <3^/</«e/ sS9^) seems to be situated in a breccia
zone. The maximum observed thickness of a single ore-bearing dyke is 15 m
(Lindtjern 417) normal thicknesses are 20 cm to 2 m, «^i/H ore, «^He» it occurs,
in irregular patches or plates of 1 cm to 1 m thickness.

Bleaching of the rock surrounding the dykes is usually found. Impregnation
of the side rock is ob/e^e</ in a co«/?/e of dykes.

Figs. 8,9,10 explain (mainly after McKinstry 1959) the possible coexisting
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minerals in the system Cu-Fe-S-O. Bleka (389) and Guldnes (394a) may cor
respond to hypothermal to mesothermal conditions, whereas Kroksmyr (418),
Åbø (439a) and Bygland in Høydalsmo (440a) may be regarded as formed at
lower temperatures.

The distribution of mineral facies has not yet been studied, but it seems
possible that the low temperatme deposits are found in an area of low
mineral facies.

The tendency for the deposits to be poor in tron and sulphur is very
pronounced.

In his study of the area Vogt in 1886 was able to distinguish 9 different
geographical areas, each of them håving a special ore-mineral paragenesis
(Fig. 11). The new i'«^s^^'FH/lo^ have F^o«/w that /o^e of these groups should
not be maintained. The galena group, however, is quite evident and is shown
on the map Pl. 2. Within this area only 4—54—5 deposits out of 25 contain no
galena. The bornite group of Vogt is still valid. The native copper and silver
group of Dalane was not distinguished by Vogt.

The last mentioned group has been described by Neumann (1944) who
proposed, following R. C. Wells (USGS Bull. 778, 1925), that the native
copper (and sulphates) resulted from an oxidation of Cu-sulphide bearing
solutions by ferric iron.

Tyuyamunite (Ca(UO2)V2 O H s—B5—8V2U2 O) which has recently been found
in the deposits may prove to be of genetic significance. The current ideas of
the genesis of native copper deposits, summarized by Page (1938) and Corn
wall (1956) seem not directly applicable to the Dalane deposits.

An abnormally high content of vanadium in the wall rocks have caught the
attention of geologists of Norges Geologiske Undersøkelse who are now starting
up a doser study of the Dalane i/e/ion//.

Whenever a doser study is contemplated it should be kept in mmd that
Hasting and emptying of water will be necessary. A detailed study of weathered
material from the —100 years old c/n???^ will not give the co^ec? picture
of the paragenesis.
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