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B E R G M E ST E R C. O. B. DA M M 

Minnetale i Norsk g:eologisk forening 7. desember 1949 av 

CARL BucGE 

Bergmester Carl Oluf Bernhard Damm døde 12. august 1949. 

Han ble født i Oslo 1868, ble student i 1886 og cand. min. ved Uni
versitet i 1893. Damm slo først inn på den vitenskapelige vei. Fra 
1891 til 1897 var han amanuensis ved Universitetets mineralogisk
geologiske institutt. I denne tid hjalp han Brøgger med den geologiske 
kartleggingen av Oslofeltet. Vi vet spesielt at han deltok i kartleg

ging av lardalittfeltet ved Farris. Brøgger nevner dette flere ganger 
i sin bok om ,Jardal,itten og dens gangbergarter. I Norges geologiske 
undersøkelses arkiv er der 2 dagbøker av Damm som begge angår 

Kvikne rektangelkart. Han reiste flere somrer på dette karts område, 

men han fikk ikke bladet ferdig av den grunn at han 1898 ble mark

skeider ved Kongsberg Sølvverk. Han forlot dermed geologien og ble 

praktisk gruvemann, men han var alltid meget interessert geolog. 

Damm var medlem av Norsk geologisk forening fra 1905. 

Som markskeider ved Kongsberg Sølvverk hadde Damm under

visningen for bergstudentene i gruvemåling. Sommeren 1903 prakti

serte jeg som student ved Sølvverket og lærte da gruvemåling av 
Damm. jeg erindrer ham som en hyggelig og dyktig lærer i faget. 

I 1906 forJ.ot Damm Sølvverket og ble overstiger og hyttemester 
ved Røros kobberverk, hvor han ble til 1911. Han ble da bergmester 

i Finnmarkens bergdistrikt med bolig i Tromsø. I 1918 ble han berg-
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mester i Trondheimske bergdistrikt. Etter oppnådd aldersgrense i 1936 
flyttet han til Nes på Hedemarken. 

Bergmester Damm var medlem av Røroskommisjonen som avga 
sin innstilling om Røros kobberverk 13. februar 1937. 

Damm hadde foretatt inngående studier av verkets historie og 
forhold gjennom tidene. Herom leverte han 29. juni 1935 en utred

ning. Etter hvert hadde han fått godt kjennskap til våre 2 gamle berg

verker, Kongsberg Sølvverk og Røros kobberverk. 

Damm virket også meget som lærer. I sin amanuensistid foreleste 
han ved Universitetets sommerkurs for folkeskolelærere. På Kongs
berg var han lærer ved bergskolen, skogsskolen og den tekniske aften
skole. Av studiereiser kan nevnes at han i 1896-97 var i Uppsala og 
i Heidelberg for å studere geologi og sihkatanalyser. Senere reiste han 
i Tyskland og Østerrike for å studere begverksdrift. 

Av interesse kan det være å opplyse at i 1896 var Damm formann 
i den komite som samlet de mange mindre bidrag til N ansenfondet. 

Damrn var en stor turner og et skattet medlem av flere turn

foreninger. 
Damm var en kunnskapsrik og dyktig bergingeniør Som berg

mester hadde han stor anseelse. 
Vi hedrer hans minne. 


