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NOEN OBSERVASJONER OG REFLEKSJONER 

OMKRING MODUM KOBOLTGRUVER (NEDL.). 

I. F AHLBÅNDENE 

AV 

IVAN TH. ROSENQVIST 

Med 4 tekstfigurer. 

Forord. 

Det foreliggende arbeid er et resultat av feltundersøkelser foretatt 
på forsommeren l 94 1 , da jeg fikk anledning til systematisk å undersøke 
en del av de kilometerlange stoller, orter og tverrslag som utgjør 
mellomgruvene ved Skuterud. Alle de øvrige gruver og skjerp i den 
såkalte hovedfahlbåndsone har jeg befart mere eller mindre overfladisk. 
Jeg har på denne måte fått innsamlet et ganske rikholdig materiale 
av de forskjellige typer bergarter og malmer som opptrer ,j gruvefeltet. 

Etter krigen hadde jeg anledning til å gjennomgå alle de tyske 
rapporter og analyser som for.elå ved Reichskommissariats Wehr
Wirtschaftsstab og hos de norske firmaer som hadde arbeidet for 
tyskerne ved de undersøkelsesarbeider som ble foretatt ved Modum. 
T·akket være disse tyske papirer fant jeg vel 1 80 forskjeHige analy,ser, 
til dels med så gode stedsbetegnelser at de kunne benyttes i det 
følgende arbeid. For det meste var de imidler,tid bare forsynt med 
nummer. Arbeidet er utført med støtte av Nansenfondet og Forsk
ningsfondet. Jeg takker disse institusjoner. 

Tidligere arbeider. 
Leopold v. Buch (I) omtaler Modumforekomstene uten at hans 

angivelser er særlig opplysende for oss. 
Den første utførlige beskrivelse av Skuterudgruvene finner man 

hos J. F. L. Hausmann (XI). I hans interessante bok beskrives de 
eldste gruvene og gruvedriften. På denne tid trodde man imidlertid 
at malmføringen fullstendig opphørte i et dyp av ca. 8 Lachter, d. v. s. 
ca. 1 6  m. Gruvene ble derfor drevet som grunne dagbrudd. Man 
hadde videre den oppfatning at koboltertsen vesentlig fantes i for
bindelse med »salit«-ansamlinger. Som mine analyser p. 205 viser, 
er det virkelig ofte tilfelle at diopsidansamlinger er rike på kobolterts. 
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Den neste som beskriver Modumforekomstene er driftslederen 
K. F. Bøbert (VIII). I disse arbeider finnes en stor mengde gode 
observasjoner og saklige slutninger. 

M. Durocher (IX) besøkte forekomstene mere overfladisk, og 
hans angivelser kan ikke i verdi sammenlignes med Bøberts. 

Amund Helland (XH) har beskrevet forekomstene og mineralenes 
opptreden. Han har også anvendt mikroskopiske metoder. 

Vogt (XVIII-XIX) beskriver forekomstene temmelig summarisk. 
idet all bergverksdrift var nedlagt og gruvene utilgjengdige på den tid. 

A. Bugge og Jens Bugge (Il-VI) beskriver bergartene i Modum
området flere ganger, og det jeg har kunnet gjøre i hllegg til disse 
utmerkete petrografiske arbeider, er i virkeligheten meget lite. Jeg 
mener hare å innføre noen andre synspunkter. 

Oversikt. 

Gruvedriften som ble påbegynt ca. 179 0, hadde sin blomstrings
tid omkring 1840. Deretter gikk driften tilbake, og i 1898 ble gruvene 
endelig nedlagt. Grunnen til at gruvene ble nedlagt var ikke at 
malmen var utdrevet, men at de lavere priser på kobolt og den for
holdsvis fattige råmalm gjorde det umulig å drive gruvren. 

Av de gamle fortegnelser kan man finne at Modum-gruven året 
1840 fordret 200 000 tønner r.åmalm. Herav ble utskeidet for hånden 
6000 tønner kobolt-pukkmalm, altså bare 3 ')i. 100 pund pukkmalm 
ga ved utvasking 2 pund kobolt-slig med 30 kobolt, altså 0,6 '�� 
kobolt av skeidemalmen eller 0,02 '.XJ av utfordret malm. 

Trh. Kjerulf (XV) nevner at man på hans tid fikk ca. 0,07 '/r Co 
av råmalmen. 

Analysen av berghallene viser imidlertid at elet forelå et ganske 
stort tap ved håndskei,clingen. Imidlertid har neppe den utskutte rå-
malm vært vesentlig rikere enn ca. 0,08-0, l kobolt. 

Angående bergverkets historikk henvises til professor Lindemans 
bok (XVI) om Modum blåfarveverk. Angående forekomsten og 
malmens opptreden henvises til Beyschlag-Krusch-Vogt (XVIII). 

Foruten i hoveclfahlbåndsonen som strekker seg ca. 11 km i 
N- S retning parallelt Snarumselven, finnes en østlig fahlbåndsone, 
som er meget fattigere. Hovedfahlbåndsonen følger for det meste 
bergartens strøk med enkelte små uregelmessigheter. Det samme 

gjelder såvidt jeg kunne observere, den østlige fahlbåndsone. Dess·-
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uten er det vest for den egentlige fahlbåndsone funnet enkelte mindre 

kobolt-impregnasjoner i glimmerskiferen. På flere steder sydover 

mot Eiker er det også funnet arsenkis-impregnasjoner av fahlbånds
karakter. 

Jeg har iakttatt disse impregnasjoner på tre forskjellige steder 
i V. kmot. Bø bert (VIII) beretter om flere koboltholdige arsenkis
fahlbånd mellom Snarumselven og Tyrifjorden. Angående hoved
fahlbåndsonen så synes det som om denne kiler ut mot syd,' mens 
den mot nord synes å fortsette med stadig avtagende forertsning. Da 
fahlbåndsonens strykningsretning avviker fra bergartens strøk, iallfall 
på �to steder, ved Djupdalen skjerp og ved Devikkollen, kan ikke fahl
båndimpregnasjonene være en opprinnelig sedimentær kis-horisont 
forutsatt at glimmerskiferfoliasjonen har noe med den opprinnelige 
lagdeling å gjøre. 

Alt i aH er det foruten ca. 80 små skjerp og røsker drevet ca. 40 
større skjerp og gruver, til dels i meget store dagbrudd. Ved Såfstad

gruven er fahlbåndsonen bredest, idet man har en mellom 350-400 m 
bred sone med mer eller mindre tydelig forertsning. Ellers er den 
vanlige bredde vel l 00 m. Ved mellom gruvene finner man tre adskilte 
fahlbånd innen denne sone. Fra øst har jeg kalt disse: Troegerort

fahlbånd, Midlere fahlbånd og Vestre fahlbånd. Mens M+dlere og 
Vestre fahlbånd er drevet fra dagen ned til et dyp av over 110 m, 

er Troegerortfahlbånd bare drevet en del i nivå 69 m under dagen. 

De forskjellige fahlbånd innen hovedfahlbåndsonen er adskilt 

fra hverandre ved forholdsvis smale amfibolittlag. Disse amfibolitter 
som sjelden har en mektighet over 30 m, har oftes't stor urt,strekni ,ng 
både etter strøkretning og etter fallet. Videre finnes enkelte amfi
bolittlegemer inni fahlbåndene og deler disse ytter<ligere opp. Ved 
et par av disse små amfibo:littlegemer kan man i gruven iaktta at de 
kiler ut både etter strøk og etter fallet. De danner legemer som store 
»fisk« i glimmer,skiferen, uten at man kan iaktta noen ti lførselskanal. 
Disse »fisker« som kan ha en lengde på et par hundre meter og høyde 
på noen ti-tall meter, har oftest en mektighet bare på noen få meter. 
Videre finnes det mindre homblendeførende partier og hornblenderoser 

i glimmerskiferen, samt en del ganger som nærmest er å betegne som 
gabbro-pegmatitter. Dirsse mindre amfibolitter innen fahlbåndsonen 
skiller seg fra den mektige granat-amfibolitt man finner like øst for 

' Steinar Foslie (X) sier at fahlbåndene fortsetter betydelig lenger mot syd. 
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gruven. Denne strekker seg kilometervis i N-S retning med mektig
het på nere hundre meter. 

Mens granat-amfiboliHene er massive med lite bioUtt og nesten 
uten foliasjon og uten nevneverdig kisføring, så er de mindre amfi
bolitter meget rike på bsmateriale, .og sterkt biotittisert og foliert. 
De har tydeligvis vmrt meget rikere på vann .enn granat-a11nfibolHtene. 
Dlisse amfibolitter er så forskjellige i tekstur og mineralsammen

setning at man uvilkårlig har ,inntrykk av at det dreier seg om berg
anter av forskjeUig opprinnel1se. Det er sannsynlig at de hyppige 
gabbropegmatitter, albittganger og hornblenderoser henger sammen 
med erupsjonen av de yngste gabbroide bergarter. 

Andre bergarter innen gruveområdet er kvarts-gJ,immerskiferne 
som til dels er sillimaniWørende, til deJ,s temmelig rent kvartsittiske. 

Det er i disse bergarter fahlbåndsonene opptrer. Ofte finner man et 
meget sterkt innhold av lys turmaEn i disse bergarter. H ydrothermale 
kvartsganger med et ikke ubetydelig innhold av turmalin og erts
mineraler gjennomsetter glimmenskiferne på flere steder. Disse erts
turmalinganger kan til deis føre litt albitt, men sjelden eller aldri kali
feltspat. Videre gjennomsettes gruvefeltet av en del rene granitt
pegmatitter, som til dels kan ha storbladet glimmer. Like øst for 
stolldarnmen finner en blant annet en av de stør,ste granittpegmati1tter 

i området. Dessuten forekommer en del kalkspaMganger av antagelig 
samme a!lder. Som aller yng,ste bergarter finner en endel kalkspatt 
og kvartskalkspattganger som til dels kan ha et meget høyt innhold 
av blyglans og sinkblende. Disse ganger antar jeg henger sammen 
med de permiske erupsjoner 'i Oslofeltet. 

. I gruvefelt et har jeg funnet følgende ertsmineraler: (dog er den 
mineralogiske undersøkelse ikke avsluttet) magnetkis, svovelkis, kop
perkis, koboltholdig arsen kis ( danaitt), koboltglans, skuteruditt, metal
lisk vismut (v,isstnok ikke tidligere beskrevet), metallisk kopper, litt 
molybdenglans, videre nikelig med grafitt, særlig i de nordligere 

gruver. Foruten disse mineraler finnes sekundæ11mineralene erytrin 
og malakitt. Mineralene finnes mes�t fordelt sEk at magnetkis, svovel

kis og arsenkis f,innes som impregnasjonskis i glimmerskiferen i fahl
båndsonene. Magnetkis og kopperkis finnes dessuten i meget be
tydeHge mengder i de amf,ibolitter 'Som oppdeler hovedfahlbåndsonen, 
og i de mindre små amfiboEtter og hornblenderoser i glimmerskiferen. 

Malmmineralene koboltglans og skuteruditt finnes som yngre mine

raler på fahlbåndene, dessuten i de hydrothermale kvarts-, oligoklas-
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og turmaHnganger, og også i de gass- og ertsrike mindre amfibolitter. 
Sekundærmineralene erytrin og malakitt, finnes som utblomstringer i 

stoller og strosser, der fjellet har vært tilstrekkelig vannførende til at 

mineralene kan dannes, og ikke så vannførende at erytrinen er vasket 
ut. Videre finner man det i dypereliggende partier i berghallene under 

forutsetning av at koboH og koppermineralene har vært til stede. 

Med fahlbånd betegnes de ghmrnerskifere som fører så meget 

kismineraler at de antar en tydeHg rustfarge ved forvitring. Det blir 

altså et skjønnsspørsmål hva en skal regne som fahlbånd og hva ikke, 

da alle glimmerski,fere fra distriktet fører aksessoriske ertsmineraler. 

l praksis faller det imidlertid lett å trekke grensen. Kartet fig. 1 viser 

omtrentlig beliggenhet av hovedtahlbåndsonen og østre fahlbåndsone 

i gruvefeltet. Kartet er retegnet etter K. F. Bøberts kart fra 1832. 

Sprekk-systemer. 

Med hensyn til alminnelig geologi i gruvefeltet kan nevnes at en 

finner en rekke små vertikale forkastninger etter N-S gående steill' 

sprekker. Det er her å bemerke at en ofte kan iaktta at den østlige 

siden av sprekken er steget opp til en ·halv meter i forhold til den 

vestlige side av sprekken. Dette trekk er helt generelt for gruve

området, og kan iakttas både i Svartfjellgruva og i Ludwig Eugen

stollen, som er grunnstollen til mellomgruvene. Likeledes kan en 
iaktta disse forkastninger helt syd i Klarastoll. 

Av sprekker har en dels åpne, dels kvarts-, feltsp.att- og kalkspatt
fylte. Sprekkene finnes etter følgende retninger: øst-vest, nord-syd. 
nordost-sydvest, sydost-nordvest, samt horisontalt liggende slepper. 
l enkelte tilfelle i Ludwig Eugen-stollen kan det synes som om det 
har foregått en viss horisontal forkastning etter disse liggende slepper, 
slik at den høyere liggende blokk er beveget østover i forhold til den 
underliggende. 

Med hensyn til sprekkenes innbyrdes aldersfonholcl kan en med 
sikkerhet fastslå at de nord-syd gående er yngre enn de øst-vest 
gående, mens disse antagelig er av samme alder som diagonal
sprekkene. 

Foldninger. 

f,oklninger kan iakttas på mange steder innen gruveområdet. 

Disse er da isoklinalt uttrukne med omtrent horisontaJ,t nord-syd 

gående foldingsakser. På grunn av foldingene veksler fallet mellom 

40° østlig fall til 60° vestlig fall, mens strøket for det meste holder 
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seg meget konstant mellom N JOD V og N JOD O. I de nordligste 
deler av mellomgruven, spesielt i en strosse eler, kalt Weisskobalt
strossen, finnes dog store avvikelser j strøk og fall s�mt sikkert be
tydelige forkastninger. Disse forhold har jeg aldri fått anledning 
til å undersøke nærmere. 

Foldningen kan iakttas i såvel glimmerskiferen som i enkelte av 
de mindre amfibolitter. Man har �\pne druserum i de forskjellige 
amfibolittiske og granittiske bergarter, og druserummene er ikke de
formert. Man må derfor anta at etter en prekambrisk erupsjonsperiode 
har bergartskomplekset ligget i ro. Dette er i overensstemmelse med 
Arne Bugges oppfatning av saken. 

Glidestriper. 

Glidestriper er ikke ualminneHge i Mellomgruva. Særlig tydelig 

kan glidestriper iakttas i Ludwig Eugen-stoll, ca. 50 meter vest for 
den mektige granat-amfibolitt. Her finnes glidespeil med tydelige 

striper som har retning N-S og faller ca. 5D mot syd. Disse glide
speil må representere glidesoner der store blokker i temmel:ig kold 
tilstand er beveget i forhold til hverandre. Det lyktes meg ikke å 

fastslå de relative bevegelsesretninger sikkert, men stort sett har en 
det inntrykk at de ves,tJige blokker har beveget seg sydover i forhold 

til de østlige. 

Fahlbåndbergartenes petrografi. 

Ved studier over Modum koboltmalrns genese kommer man inn 
på så mange problemer som gjelder store deler av Kongsberg
Bamble-formasjonen, at behandlingen av disse spørsmål har betydning 
utover den lokale dannelse av disse malmer. De bergarter som opp
trer, finnes utbredt over størstedelen av Kongsberg-Bamble-forma
sjonen, og er tidligere beskrevet av Arne Bugge (1. c.) og nylig av 
Jens A. \V. Bugge (1. c.). Jens Bugge kommer i sitt arbeid meget 
nøye inn på bergarter hørende til de sillimanittførende glimmer

skifere og gneiser. Han henregner disse bergarter til det eldste 

kompleks innen Kongsberg-Bamble-formasjonen. Derimot oppfatter 

han sillimanittgranittene som e.n slags migmatiHer tilhørende et yngre 

kompleks. Denne oppfatning deler han blant annet med Brit Hofseth 

(XIII). Da jeg personlig ikke har sett sillimanittgranittene i den 

sydligere del av Kongsberg-Bamble-formasjonen, vil jeg intet ut

tale om disse sillimanitt-granitters alder. 
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I den nordlige del imidlertid, rundt Modum, finner man, allerede 
påpekt av Arne Bugge, overganger mellom kvarts- og sillimanitt

glimmerskifere på den ·ene side og granitter på den annen. Disse 
overganger er altfor utpreget til at jeg kan oppfatte sillimanitt-granit

tene som hørende til et yngre migmatritt-kompleks. 

Cordierittførende bergarter har jeg ikke funnet innen gruve

området, men som påpekt av Jens Bugge, er de ikke sjeldne i Kongs

berg-Bamble-formasjonen og heller ikke ved Modum. Jens Bugge 

betegner for øvrig bergarter som består av sillimanitt-biotitt-cor

dieritt og kvarts som gneiser (l. c. p. 16). Det kan vel være et stort 
spørsmål om det er god språkbruk å betegne feHspattff'i bergarter 
som gneiser, ·og jeg vil fortsatt betegne disse feltspaHfri bergarter 

som gl.immerskifere, og endog utstrekke betegnelsen g.l·immerskifer 
til bergarter som fører små mengder kalifeltspatt og forholdsvis store 
mengder albitt-oligoklas. Som nevnt har både Ame og Jens Bugge 

påvist overganger fra glimmerskiferen til sillimanitt-granitten. Jens 
Bugge mener at si.Ilimanitt-øyegranittene ved Skuterud er oppstått 

ved innvirkning av kaliholdige oppløsninger på muskovitt-, biotitt- og 
sillimanitt-glimmerskifere. Han påpeker som støtte for sin oppfatning 

at sillimanitt kan vise tegn til muskovittisering, og det er sikkert riktig 

at K"O-holdige oppløsninger har vært i virksomhet, men jeg anser 
dette for å være av rent underordnet betydning .og ofte postmetamorft. 

Diet er forholdsvis sjelden man ser muskovittisert sillimanitt og 
i syv tynnslip av sillimanittførende gneiser har jeg funnet sillimanitt 
i direkte kontakt med mikroklin uten noen reaksjonssone. Drtte er 
bemerkelsesverdig da ·det finnes rikelige glimmermineraler i disse 
bergarter, slik at det på et eller annet tidspunkt i bergartens historie 
har vært betingelse til stede for dannelse av muskovitt. Ofte finner 
man sillimanitt-aggregater som vesentlig består av sillimanitt og 
kvarts. Det kan se ut som om disse aggregater er dannet ved vekk
føring av alkali fra feltspattrikere bergarter. 

K vartsitter. 

Jens Bugge har omtalt kvartsitter i �ongsberg-Bamble-forrna-
sjonen og nevner 3 dannelsesmåter for disse bergarter: 

l .  sedimentær 

2. magmatisk-hydrothermal 

3. metasomatisk (ved utlutingsprosesser etc.). 
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Dersom det med punkt 3 menes det som i vanlig språkbruk kalles 

»solid residue«, er det ,intet å t,j)føye til denne oppstilling. Bugge 

mener at sedimentære kvartsitter er overveiende i Modumområdet. 
Det synes for meg som om de kvartsitter man finner ·innen gruve
området på Modum, ikke kan være dannet bare ved metamorfose av 

forholdsvis rene kvartssandstener, men at de nærmere synes å være 

dannet ved metasomatiske prosesser, idet utgangsbergarten vel 
muligens har vært forholdsvis kvartsrik, men ikke nødvendigvis har 

væ:rt av den samme kjemiske sammensetning som de nåværende 
kv artsitter. 

Ved de typiske kvartsitter finnes ofte forholdsvis finkornete 

soner som vanskelig kan tolkes som annet enn rekrystalliserte kvarts

mylonitter. De små kvartskorn er ikke merkbart undulerende. I disse 

f.inkornete soner finnes ofte ikke lite feltspattmateriale, oEgoklas og 
kalifeHspatt. Mens mikroklinen er klar og uten pertitter eller andre 

inneslutninger, er oligoklasen helt grå av imwsluttede mikrolitter. 

E111kelte meget små muskovittkorn finnes i disse fi.nkornete soner, men 
det er meget sjelden. Foruten de finkornete soner består kvartsittene 

vesentlig av forholdsvis grovkornete partier med ·midlere kornstørrelse, 

ca. O, 1-0,5 mm. Disse grovere kvartskorn viser tydelig undulerende 
utslukning, og ganske hyppig oppsprekning som er fylt med erts

mineraler. H er kan man se at ertsmineralcne, d. e. magnetkis og 
koboltmineraler, er tydelig yngre enn kvartsen. Da det er grunn til 

å tro at de ertsfylte sprekker er oppstått på samme tid som oppknus
ningen av bergarter for øvrig, er altså ertsmineralene syn- eller post
orogene. Det finnes en del uregelmessige filler av feltspattmineraler 

også i den grovkornete kvartsitt. Jens Bugge oppfatter denslags 
feltspattfiller som •en begynnende granittisering av kvartsitten, mens 
elet for meg synes like sannsynlig at feltspatten er i ferd med å opp

løses. Muskovitt og biotitt finnes ikke i de typiske kvartsitter, derimot 
ofte J.ite grann turmalin og titanitt. Det finnes overganger til neste 
type bergart, nemlig sillimanittkvartsi tten, som i feltet ikke ski ller seg 

fra de rene kvartsitter i opptreden. 

Sillimanitt-kvartsitter. 

Ren sillimanitt-kvartsW har jeg ikke funnet i den forstand at 

bergarten bare inneholdt de nevnte mineraler. Imidlertid finner man 
ofte bergarter som vesentlig består av sillimanitt og kvarts og med et 
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helt underordnet innhold av muskovitt. Man kan finne meget små 
partier 'som nesten utelukkende består av sillimanitt og kvarts med 

litt turmalin. Sillimanitt-kvartsitt er derfor å oppfatte som et ekstremt , 
grensetilfelle av kvarts--sillimanitt-turmalin-glimmerskifer. Da 

turmalin bare dannes der bor er til stede, kan man på et vis betrakte 

turmalin som et mineral som er paragenesen uvedkommende. Da 

turmalin foruten kiselsyre og aluminium med bor og fluor inneholder 

alkali, jern og magnesium, kan man oppfatte turmalin som en erstatter 

for biotitt, idet tunnalin oppstår der bor finnes i tilstrekkelige mengder, 

og da til fortrengning for biotitt, eventuelt til fortrengning for cordieritt. 

Silimanitt-kvartsittene representerer den ene sidekant i et Si02, 

Al20,, K20, MgO-tetraeder. Da det finnes litt muskovitt og ofte litt 

oligoklas-albitt, men ·ikke kalifelrtspatt i bergarten, viser dette at det 

har vært tilstrekkelig va,nn til stede ved bergartens metamorfose til 

å binde de små mengder kalium, jern og magnesium i sillimanitt

kvartsi-ttene. Sillimanitt-kvartsittenes sammensetning gjør det mulig 

å tolke bergarten som et rent metamorft sediment, skjønt det for meg 

synes mer sannsynlig at disse bergarter er oppstått ved vekkføring 

av alkali og jern og magnesium fra et leirblandet, kiselsyrerikt sedi
ment eller eventuelt en annen egnet bergart. Sillimanitt vi,ser tendens 

til å samles i klumper og linser. I et hvert tilfelle har det væ1rt en 
viss bevegelse av ·de forskjellige ioner innen bergarten. 

Sillimanitt-muskovitt-kvartsitt. 

Akkurat som sillimanitt-kvartsitter synes bergarter av ovennevnte 
sammensetning å være meget sjeldne, idet jeg i et hvert fall ·ikke har 
funnet dem helt rene, men enkelte sillimanitt-kvartsitter fører meget 
muskovitt, mens mengden av flogopitt, plagioklas og turmalin er for

holdsvis underordnet. Imidlertid er øynene i sillimanitt-øyegranittene 

utmerkete representanter for simrnanitt-muskovitt-kvartsittens pe

trografi. Man finner en del bergarter i Modumområdet som nærmer 
seg de sillimanitt-øyegmnitter man finner i den sydlige del av Bamble

formasjonen. 
Jeg vil her sitere Jens Bugges uhnerkete beskrivelse av øye

granit't fra Bærø: 

»The nodules of quartz, sillimanite, muscovite. In addit.ion, at 

times some biotite, tourmaline, apatite and magnetite. In rare cases 
also some microcline. Quartz represents the chi<ef constituent in the 
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inner parts of the nodules. As Brøgger has remarked, they otten 
show parallel orientation. »In sections parallel with the schistosity 

of the rock the quartz grains are irregular isometric; in vertical cross 
sections of the lentils they show irregular elongated forms.« This 
orientation is plainly shown in Pl. VI, Fig. 12, where the marked 
difference in structure and mineral composition of the ground mass 
and the nodules in a nodular granite from Søndeled is seen. 

Chemical analysis and made of nodular granite, Bærø. 

Si02 
B20s 
Ti02 
A1203 
Fe. o. 
Fe O 

o • • • • • • • •  o • • • •  

.. ........ . .. . 

... . . .... . . .. . 

• • • • • •  o • • • o • •  

. . . .. . ..... .. 
.... . . . . .  . . . . 

MnO . . .... . . . . . . . . 
Mg O • • • • • • • • • • • • • o 

Ca O • • • •  o .  o • • • •  o • •  

Na20 • • • • • •  o • • • • • •  

K20 . . . . . ... . . ... . 
H,O .. . . . . . . . . . . . 
P.o6 .. . . . ......... 

Ground
mass 

7 7.39 
tr 

11. 29 
1.33 
0.39 
tr 
0.97 
0.59 
1.61 
6.61 
0.63 
0.03 

Nodu1e 

82.92 
0.09 
tr 

14.63 
1.14 
0.14 
tr 

0.05 
0.13 
0.1 9 
0.91 
o 55 
0.03 

Mo de 

Groundmass 

quartz .... 41.6 7 
microcline 35.4 1 
oligoclase . !5.21 
biotite .... 5.93 
muscovite. 1.03 
tourmaline 0.5 1 
magnetite. Q.7 0 
apati te . . . 0.0 7 
limonite .. 0.47 

Nodu1e 

quartz .... 
muscovite. 
si1limanite 
tourma1ine 
magnetite. 
apati te . .. 
limonite .. 

71.73 
9.71 

17.43 
0.89 
0.19 
0.20 
0.75 

Sillimanite occurs in the shape of small nedles 'and as inclusions 

m the quartz grains. They generally form fibreous aggregates. 
Muscovite occurs ·in somewhat varying amounts. It is most 

common in the periferous parts and often forms large poikiloblastic 
grains that endose both quartz and sillimanite. Often it forms a 

more or less thick coating around the nodules. In the central parts 
it at times may be entirely lacking. As I have mentioned in respect 
to several sillimanite gneisses, it is possible also here to see how the 
sillimanite aggregates are more ore less musoovitized. 

To show the composition of a typical nodulm granite, I have 
helow given Brøgger's analysis from Ki·rkebergodden, Bærø (VII, 

p. ·5 1). « 

To-glimmerskifer. 
I Ludwig Eugen-stollen, kort vest for den mektige granatarnfi

bolitt, finner en en meget ren kvartsitt. Denne kvartsitt inneholder 
imidlertid store parti•cr av nesten ren glimmer-feis. Bergarten består 
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av både muskovitt og flogopitt med et lite innhold av albitt-oligoklas 
og kvarts. 

Bergarten er antagelig oppstått ved en �eller annen form for 
metamorf differensiasjon, idet en kan tenke seg at alkali og aluminium 
er diffundert til enkelte partier der det har vært særskilt lavt trykk, 
kfr. Ramberg (XVII). På denne måte skulle det ha vært muligheter 
for å danne de store ansamlinger �av glimmermateriale, som siden er 
blitt metamorfosert til den bergart man nå finner. 

Turmalin-sillimanitt-glimmerskifer. 

Glimmerskifere med rikelig sillimanittlinser og ofte et stort inn

hold av lys turmalin, er den vanligste bergart innen glimmerskifer
komplekset på Modum. Kvarts finnes i aUe størrelser fra et par 
tusendels millimeter opp til adskillig over O, l mm. Die største kvarts
korn har alle en utpreget langstrakt form, parallelt bergartens skifrig
het. D:e viser undulerende utslukning, men er ikke nevneverdig opp·
sprukket. Det finnes ikke rester av klastiske strukturer, og all kvarts 
synes å være nykrystallisert under metamorfosen. Sillimanittnålene, 

som er opp til et par millimeter lange, er oftest rette og sjeldnere bøyet, 
derimot er de ofte knekket vinkelformet. Sillimanitt viser sterk tendens 
til å samles i bånd som igjen går over til linseformete ansamlinger 

som flate perler på en snor, linsene kan ha størrelse av l X l X 0,3 cm 
eller større. Sillimanitt ·er meget ofte helt omvokset av kvarts, slik 
at et enkelt kvartskorn kan være helt fylt av sillimanittnåler. Det kan 
ikke iakttas noen sammenheng rmellom kvart,sens ·krystallografiske 
akser og sillimanittnålene, men da sillimanitten for det meste er orien
tert subparallelt med bergartens skifrighet, og kvartskornene også ofte 
har sin største utstrekning i denne retning, vil lengderetningen for 
sillimanittnålene ofte fa:l:le sammen med lengdeaksen i kvartskornene. 

Turmalin som til dels kan opptre i •slike mengder at den utgjør 
inntil l O % av bergarten, opptrer også hyppig i bånd parallelt berg
artens skifrighet. Turmalin er antagelig det yngst'e mineral i berg
arten, idet det til dels kan sees å fortrenge flogopitt. Mens flogopitt 
ofte kan være bøyet og vridd, finner man aldri at den bøyer seg rundt 
turmalinkornene, men disse skjærer skarpt gjennom flogopitten, ofte 
med en del utskilt erts langs kontaktflaten. Det ser ut som om tur
malinen har erstattet flogopitten. Bortilførselen har i så tilfelle 
funnet sted etter metamorfosen, etter at de andre mineraler var ferdig 
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dannet. Turmalinen har følgende optiske egenskaper. makro lys 

brun, E lys grønnlig nesten fargeløs, w blågrønn, E = l ,637 ± 0,003, 
w = l ,615 ± 0,003. Dette er etter Winchel en dravitt. 

Muskovitt er forholdsvis hyppig. Den er ofte vridd og bøyet. 

Man kan ikke se at muskovitt er oppstått av sillimanitt, men slik 

muskovittisering av sillimanitt er iakttatt av Jens Bugge, og det er 

ikke usannsynlig at en del muskovitt i disse bergarter er oppstått på 

denne måte, muligens på grunn av senere inntrengende kaliholdige 

oppløsninger. For det meste synes imidlertid rnuskovitt å være opp

stått noenlunde samtidig med siHimanitten. Selv om denne kan være 

noe eldre, hører begge mineraler sikkert til samme metamorfose

periode. Det sa�mme gjelder flogopitt, som til dels kan sees å fort

sette ut fra muskovittkornene. Flogopitt skulle da være yngre enn 

muskovitten. Flogopitt har følgende optiske konstanter: pleokroisme 

hvitgrå til gul, a= l ,560, y = f3 = l ,600. 

Titanitt og apatitt er ganske hyppige som aksessoriske mineraler. 

Apatitt utgjør således ofte rundt l j{ av bergarten. Dette er ganske 

meget, dersom bergarten virkelig er et metamorft sandig sediment. 

Til dels kan apatitten være rik på inneslutninger av mikrokrystaller, 

som er for små til å best,emmes i mikroskopet. I enkelte sillimanitt

glimmerskifre finnes rikelig forertsni<ng av kobolt- og jernmineraler. 

I tynnslip synes disse mineraler for det meste å vær,e yngre enn kvarts, 

men det finnes også koboltmineraler som er fullstendig omvokset av 

kvarts, der kvartsen altså skulle være yngst. 

Flogopitt-turmalin-skifer. 

Bergarter som består av nesten utelukkende kvarts med flogopitt 

og turmalin som mørke mineraler samt en del ertsminemler i lang

aktige individer parallelt skifrigheten i bergarten, er meget hyppig i 

gruveområdet. Flogopitten er oftest meget vel parallel-orientert og 

meget lys i tynnslip. Turmalinen er den vanlige, kortprismatiske, 

brune til grønnlige turmalin som finnes i hele gneis-glimmerskifer

komplekset. Litt rutil kan finnes som aksessorisk mineraJ. Albitt 

er forholdsvis hyppig, til dels i små, lyse, klare individer, og i andre 

tilfelle i pigmenterte individer. Denne bergart er den vanlige fahl

båndbergart. 
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Biotitt-kloritt-( turmalin-)hornblende-skifer. 

En bergart som jeg har oppfattet som en sterkt biotittisert fahl

bandbergart, finner man i Ludwig Eugen-stollen i de sydovergående 

arbeider. Bergarten består av vesentlig biotitt med utpreget parallel

struktur. Det mest karakteristiske mineral er en lys, litt grønnlig 
turmalin, w er grønnbrun til svart, c er lys grønn. Turmalinen viser 

oftest meget god krystallbegrensning. Den er relativt kortprismatisk 

med lengde ca. 3 ganger tykkelsen. Hele bergarten er fylt med en 

fin impregnasjon av kis. Dessuten finnes en del kis i langstrakte 

individer etter skifrigheten. Oligoklas og kvarts finnes i underordnete 
mengder. Oligoklas finnes til dels som porfyroblaser, til dels som 

små individer av samme kjemiske sammensetning fordelt jevnt i berg
arten. Det finnes også en del hornblende og litt kloritt. Det ser ut 
som biotitten er eldre enn turmalin-oligoklas-porfyroblastene. Horn

blenden og kvartsen er sannsynligvis eldre enn biotitt, idet begge 
mineraler til dels er biotittisert. Biotitten er postblastisk deformert 
rundt turmalinen. Som aller yngste ledd gjennomsettes bergarten 
av et par tynnere kalkspattårer. 

Glimmer-gneis. 

I området vest for hovedfahlbåndsonen finner man ofte gneiser 

som er fri for sillimanitt og bare består av mikroklin-pertitt, kvarts, 
biotitt og muskovitt med en del aksessoriske mineraler som titanitt 
og apatitt. Mikroklin-pertitten danner uregelmessige, forholdsvis 
store korn og til dels meget små mørtelkorn i oppsprukne individer. 
Kvartsen er ikke særlig undulerende. Biotitten er sterk pleokroitisk, 
a er lys gul, f3 og y mørk brun, 2 V= 0° optisk negativ. 8iotit<ten 
skiller seg tydelig fra flogopitten i glimmerskifrene. 

Feltspattførende glimmerskifer og sillimanittgranitter. 

Både Arne og Jens Bugge har beskrevet feltspattførende berg
arter som samtidig fører sillimanitt og muskovitt. Slike bergarter er 
meget vanlige i Modumområdet, og man kan gang på gang iaktta 
hvorledes sillimanitt grenser mot mikroklin uten noen reaksjonssone. 
Dette er også beskrevet av Jens Bugge. Man finner alle overganger 
fra kvartsitter til slike sillimanittgranitter og sillimanitt-glimmer
gneiser. Det finnes også vistnok granatførende gneiser, selv om jeg 
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ikke har sett slike i feltene i Modum. Derimot finnes enkelte sterkt 
hornblendeførende granatgneiser uten sillimanitt. Disse bergarter er 
overgangsledd til granatamfibolittene. Da Jens Bugge så ypperlig 
har beskrevet sillimanitt-glimmer-gneisene og sillimanitt-granat
gneisene, har jeg intet å tilføye til hans beskrivelse, NGU nr. 160, 

pag. 16-17-18. 

Tolkning av fahlbåndbergartene. 

Brit Hofseth og Jens Bugge har antatt at sillimanitt-granitten er 
dannet ved granittisasjon av eldre leirrike bergarter. Man fristes jo 
også meget lett til en slik antagelse når man ser at det finnes alle 
overganger fra kvartsitter og sillimanittkvartsitter til gneiser og 
granitter. 

Imidlertid tror jeg vi i dag må være enige om at man meget 
vanskelig kan tenke seg en granittisasjon foregå uten at det finnes 
tilstrekkelig vannstoff til at glimmermineraler kan dannes, dersom de 
termodynamiske betingelser er egnet for dannelse av slike mineraler. 
Det blir derfor ingen annen utvei enn å tenke seg sillimanitten som 
et instabilt relikt i sillimanitt-granitten. I enkelte sillimanitt-granitter 
er som påpekt tidligere, siHimanitten ofte en del muskovittisert, men 
i mange tilfelle finner en at sillimanitten grenser mot mikroklin uten 
noen reaksjonssone også i bergarter som er rike på gl1immermineraler. 
Dette forhold mener jeg vel kan forklares ut fra den antagelse at disse 
bergarter har et vannunderskudd som gjør at de tre mineraler silli
manitt, muskovitt og kalifeltspatt blir stabile samtidig. Jeg er fullt klar 
over at sillimanitt kan dannes på hydrothermal veg, og at det er den 

eneste måte dette mineral er laget kunstig på i laboratoriet. Det strir 
imidlertid mot faseregelen å tenke seg granitt med muskovitt og 
sillimanitt dannet samtidig under tilstedeværelse av vann i overskudd. 

Jeg har derfor funnet å ville stille opp to trekantdiagrammer, 
svarende til den metamorfe fasies hvorunder bergarten i Modum
fahlbåndet er metamorfosert. ne to diagrammer skiller seg fra hver
andre kun ved at fig. 4 representerer bergarter der det ikke har vært 
nok vann til stede til en fullstendig glimmerdannelse. Fig. 3 derimot 
representerer de bergarter der vanninnholdet har vært tilstrekkelig 
til fullstendig glimmerdannelse. 

Fig. 3 en i virkeligheten noenlunde det samme diagram som 
Jens Bugge har (p. 111, fig. 23), dog er det mulig at det representerer 
en litt lavere fasies, idet kloritt erstatter granat. Dette kan dog kanskje 
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Fig 3. 

Al, O, 

Fig. 4. 

vesentlig skyldes det høye vanninnhold i de bergarter jeg behandler, 
mens Bugges diagram kanskje er å oppfatte som en mellomting mellom 
diagram fig. 3 og fig. 4. Istedenfor som Bugge å betegne biotitt 
med et punkt i planet har jeg forsøkt å illustrere biotittens varierende 
kjemiske sammensening ved et stiplet felt. Fig. 4 representerer de 
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bergarter der vann er i underskudd. Diagrammet skiller seg ut fra det 

foregående diagram ved at linjen mellom muskovitt og biotitt mangler, 
og at det er felt for biotitt-hornblende-granatførende gneiser. 

Istedenfor å anta at området har vært utsatt for en granittisasjon, 
og at denne granittisasjon er skyld i overgangsleddene mellom granitter 
og kvartser, antar jeg i overensstemmelse med de oppstilte diagrammer 

at hele feltet har vært utsatt for en prosess jeg vil kalle degranittisa
sjon. Jeg antar at det har foreligget en eller annen kvartsrik bergart 
med noenlunde granittisk eller fortrinsvis surere sammensetning, 
eksempelvis båndgneisene. Antagelig har denne bergart vært et 

sediment. Under neddykning har så denne bergart etterhvert gitt fra 
seg en stor del av sitt vanninnhold. Dette har i første rekke ført med 
seg oppløst alkali og en del aluminium og kiselsyre. I de kvarts
rikeste bergarter kan denne prosess ha ført til dannelsen av rene 
kvartsitter. En slik tanke er i og for seg ikke fremmed i petrografien. 

Ved andre bergarter har squeezingsprosessen ført til dannelse 
av sillimanittglimmerskifrene og sillimanittgranitten, idet vanninnholdet 

i den opprinnelige bergart ikke har vært så stort at det har kunnet ta 
med seg mer enn en del av alkali og aluminiuminnholdet i den opprin
nelige bergart. Jens Bugge skriver at aluminiumjalkaliforholdet neppe 

tiltok under de metasomatiske transformasjoner. Tvertimot sier han 
mikroskopiske undersøkelser kan ofte tyde på en stor tilførsel av ka

lium. Jeg vil ikke benekte at man meget ofte ser tilførsel av kalium, men 
man må være oppmerksom på at det ikke er nødvendig med særlig 
sterk metamorfose for å få en økning av aluminium-alkaliforholdet. 
Det kan derfor først ha foregått en metamorfose hvorunder aluminium

alkaliforholdet sterkt øket, og deretter har det muligens til dels fore
gått en intrusjon av alkali ,igjen. Det vil si at fahlbåndene er ikke blitt 
metasomatisk omvandlet ved a motta vesentlige komponenter utenfra, 
f. eks. fra et oppstigende granittisk ikor. TveDt imot har de selv av
gitt et slikt ikor. 

Arne Bugge skriver at man kan bevege seg fra en ren kvartsitt 
gjennom bergarter der det opptrer en og annen fille mikroklin for så 
stadig å finne et økende mikroklininnhold i bergarten, og så til sist 
uten at man kan sette noen skarp grense befinne seg 'i en ren granit
tisk gneis. En slik uHrykksfmm kunne tydes som om han mener at 
feltspatten er oppstått ved tilførsel av materiale. Imidlertid har dr. 
Bugge personlig meddelt meg at det ikke er hans oppfatning at granit
tene er oppstått ved granittisering av eksempelvis sillimanitt-kvart

sittene eller glimmerskifrene. 
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I sin avhandling av 1941 »En oversikt over arbeidet i det syd
norske grunnfjell« skriver han at han anser kvartsitter og glimmer

skifre som oppstått ved metasomatiske prosesser som har ledet til 
tilførsel og bortførsel av stoff fra de eldre bergarter (bånd gneisene). 
Herved er leirjord og magnesia-anrikingen oppstått. Dette syn dekker 
meget av min oppfatning av temaet, (dog finner jeg ikke å kunne 
dele hans oppfatning av at magnesiametasomatosen og aluminium
anrikingen har noe med hverandre å gjøre). Jeg mener imidlertid at 
man vel så enkelt kan se forholdet omvendt. Man beveger seg fra en 
vanlig granitt og f'inner at feltspattinnholdet stadig avtar inntil det 
til sist bare er noen filler igjen, og så er man nesten uten å kunne 

sette grensen, i en ren kvartsitt. Ofte vil det da i de siste ledd på 
overgangskjeden oppstå muskovitt og sillimanitt av kalifeltspatten. 

Andre bergarter i fahlbåndsonene. 

Fahlbåndsonene er ofte rike på bergarter som ikke tilhører den 

egentlige fahlbånclbergart, men ofte kan inneholde koboltmineraler i 
store mengder. Ofte ser det ut som om disse bergarter er dannet av 

de samme oppløsninger som har forårsaket deler av forertsningen. 
Jeg går nemlig ut fra at de bergarter som vil bli nevnt i elet nærmest 

følgende, er hydrothermale til metasomatiske. 

Diopsid-kvarts-kis-fels. 
I hele hovedfahlbånclsonen kan man treffe små hergartslinser av 

ovennevnte sammensetning. En særlig vakker prøve jeg har samlet 
i Forhåpningsstoll, består av en nesten pegmatittartet grov cliopsid. 
Optiske konsanter: svakt grønn, tydelig prismespaltbarhet. 

+2 V=65-70° 
1 Na = 1 ,710 
æ Na = 1,685 

c :y= 35°-45° 

En analyse utført av mag. se. Lars Lund ga som resultat: 

SiO, .... . ....... ...... ......... 53,8 Atom-proporsjoner 
Al "C), . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 2,3 Ca ........................... 0,88 7 
FeO .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 5, l Na ........................... 0,074 
Ca O ..... ...................... 22,1 Mg ... .... ... .......... ....... 0,838 
MgO .... . ... .......... . . .. ... . . 15,2 Fe ..... ...... .............. ... 0,178 
Na/) . ........................ 1,0 Si .... .. .... ... ...... .. . ... ..... 1,983 

---- Al . ........................... 0,102 

+ H/) +co�+ s 
99,5 o .. ............. .......... ... .. 6,153 
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DJiopsidmineralct er i og for seg ikke særlig eiendommelig i sin 
sammensetning. Det peker imicllerticl hen på en relativt rikelig til
førsel av Mg, noe som er meget utbredt i Moclumdistriktet. I en 
senere artikkel håper jeg å kunne gå inn på metasomatosen i Modum
området. Det er imidlertid av interesse allerede her å legge merke 
til det forhold jeg vil påpeke senere, at elet ikke finnes nikkelmineraler 
sammen med magnesiummineralene, derimot adskillig Co. Dette er 
imot den gode regel om at Ni følger Mg på grunn av stor likhet i 
joneradier, og Co følger Fe av samme grunn. 

Som impregnasjoner mellom diopsidkrystallene finnes adskillig 
kopperkis. Utplukket, mikroskopert, preparert kopperkis og svovelkis 
fra denne bergart ble analysert av cand. mag. Else Kloster Jensen 
og ga som resultat: 

C u-kis 
As =0 
Sb =0 
Ni=O 
Co- 0,067 

S-kis 
As- spor 
Co- spor 

Om koboltinnholdet virkelig finnes isomorf i kopperkisen eller 
som fine innleiringer av et ikke arsenholdig koboltmineral (linneitt-
violaritt?) er ikke mulig for meg å avgjøre på det nåværende tidspunkt. 

Som gangforrnige partier og mindre ansamlinger i diopsidberg
arten finnes magnetkis. Denne ser ut til å være yngre enn kobber
kisen. Det kan ikke påvises Ni med dimetylglyoksim. Kvarts finnes 
i ganske rikelige mengder som uregelmessige korn av melkeaktig til 
klar kvarts uten undulerende utslukning. Sammen med de andre kis
mineraler kan man finne meget store mengder skuteruditt. Analyse 
ved Oslo Materialprøveanstalt av to diopsid-kisroser med antofyllitt 
fra strossen i Mellomgruva ga som resultat 

pr. X = 0,24 7 '/! Co 
pr. XI =O, 153 'l Co 

Det ble dessverre ikke gjort noen bestemmelse av Ni disse 
bergarter. 

Aktinolitt-kalkspatt-kvarts-bergart. 

Langs grensene mellom diopsidbergartene og fahlbåndglimmer
skifrene finnes oftest opptil 1" bred sone av aktinolitt-kalkspatt-hergart 
med kismineraler. 
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På samme måte finnes det aktinolitt-kalkspattårer som gjennom
setter diopsidbergarten. 

Aktinolitten har følgende optiske data: pleokroisme, lys blå
grønn-brungrønn 

�2 V= stor 
YNa = l ,644 ± 0,002 

f3Na =ca. l ,635 

ll'Na =l ,617 ± 0,002 

Man må med stor sannsynlighet anta at aktinolitten er sekundær 
etter diopsid, noenlunde dannet som følger: 

5 Ca (MgFe) Si206 + 3 C02 + H/)-+ 
Ca2 (MgFe) -, Si8(\2 (0HL + 3 CaCC\ + SiC\ 

Små amfibolitter. 

Tidl•igere er nevnt de tallrike små amfibolitter som ytterligere 
deler fahlbåndene opp, idet de ligger som »fisker« i faihlbåndene. 

En prøve av en slik biotittisert småamfibolitt fra Ludwig Eugenstoll 
besto av: 

Grønn hornblende, ikke særlig sterkt pleokroittisk. Sterkt pleo-
kroittisk mørk biotitt, <�J brun, F gul med et svakt skjær i grønt. 

Grønn epidot 
Plagioklas 28--32 ';( An 
LW kvarts 
Atskillig k·is. 

4 forskjellige slike amfiboMter mellom Vestre og Midlere strosse 
»Mittelstrecke« viste seg alle å inneholde atskillig Co. 

Prøve 1 
» 2 
» 3 
» 4 

Analyse ved Oslo Materialprøveanstatt. 

o,o3 ';:: 
0,03 ';; 
0,04 '/; 
0,03 

Blant annet i sitt koboltinnhold utskiller disse småamfibolitter 
seg fra de mektige amfibolitter en finner i gruveområdet. Disse er 
ifølge A. Bugge (l. c.) å henføre til vinordiabasene. 

To prøver av den store granatamfibolitt tatt i Clara stoll ga 
som resultat 

nr. 41 ..................... 0,01 /i 
» 42 . .. . .. . . . . . .. .. . . . . .. 0,01 ;; 

Analyse ved Oslo Ma:terialprøveanstalt. 
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K varts-turmalin-ganger. 

En av de eiendommeligste bergarter i fahlbåndsonen er de gjen
nomsettende kvarts-turmalinganger. Disse er sannsynligvis rene 

hydrothermalganger, men har sikkert nøye sammenheng med bor
metasomatosen i Modumfeltet. Denne vil jeg behandle i en senere 
artikkel. Jeg anser magnesia- og bormetasomatosen for å være for
bundet. Foruten kvarts og turmalin inneholder disse ganger meget 
ofte tesseralkis (skuteruditt) i velutviklete store krystaller. Turmalinen 

i disse ganger er meget eiendommelig. Det er en lys brun, kortpris
matisk dravitt. Med følgende optiske konstanter: l ,640 > E > l ,635; 

w gul, c gulbrun; 1,620 > 0>Na > 1,615. 

En kolorimetrisk bestemmelse av jern ga 1.5 % som FeO. 
Spektografisk undersøkelse av dr. Ivar Oftedal ga: 

Co . ....... ............. . 
Ni ....................... . 
V . ....................... . 
Cr ...................... .. 
L:i ....................... . 
Ti ....................... . 

'/r 
ca. 0,1 
ca. 0,001 
ca. 0,01 
ca. 0,1 

sp. 
ca. 0,1 

Dravitten er altså helt fri for elbaitt og inneholder bare ca. l O ';� 
schorlitt. På tross av dette inneholder den mer enn l 00 ganger så 
meget kobolt som nikkel. Dette må ansees som bevis for at nikkel 
ikke har vært tilstede i de oppløsninger som har avsatt kvarts-turma

linganger, idet det vanskelig kan tenkes noen krystall-kjemiske grunner 
til at ikke nikkel kan inngå i dravittens gitter. 

Da disse ganger synes å henge sammen med magnesia-bormeta
somatosen, må man kunne trekke den slutning at de metasomatiske 
prosesser er skjedd ved hjelp av oppløsning som var så godt som 
nikkelfri. 

En utskutt prøve fra denne gang Clara nivå viser et innhold av 
Co= 0.03 . Herav kan man etter innholdet av turmalin anta at 
ca. 0.01 �� finnes i turmalin idet bergarten maksimalt inneholder 
l O turmalin. Den øvrige kobolt finnes iallfall for det vesentlige 

som tesseralkis. 

Albittganger. 

Arne Bugge (l. c.) har behandlet inngående de hyppige albitt
ganger og slirer som gjennomsetter nesten alle bergarter i Modum
området. Innen gruvefeltet dreier det seg om ganger av albitt-oligo-

Norsk geo!. tidsskr. 27. 14 
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kJas med tildels meget kismineraler, heriblant arsenkis. I den syd

ligste stuff i østre strosse finner man en albi:ttgang med meget kis
mineraler, magnetkis, svovelskis og arsen kis, inneholdende 0.172 /�c Co. 

Av øvrige bergarter som finnes i fahlbåndsonene er granitt
pegrnatitter, store gamle kalkspattganger og kalkspattganger med 
blyglans og sinkblende, feltspattganger, kvartsganger. 

Jeg har ikke funnet å kunne underkaste disse kvantitativt helt 
underordnete bergarter noe nærmere studium. Jeg mangler også i 
høy grad materiale. 

For å danne seg en mening om koboltmalmens genese er det 
viktig å se i hvilket forhold koboltinnholdet i malmene står til andre 
grunnstoffer som også er tilstede i malmene. 

De vanligste ertsmineraler er kobberkis, koboltarsenkis, kobolt
glans, svovelkis, magnetkis, skuteruditt, metallisk Bi, metallisk Cu, 
samt litt molybdenglans, (fahlerts?) og atskillig grafitt. Forholdet 
mellom Co og As er undersøkt i �tre rnalrnprøver hver på ca. 50 kg 
utplukket på måfå, den ene av berghallen var Svartfjell Gruve, den 
andre etter en salve i Mellomgruva, den tredje i Weisskobaltstrossa. 

Svartfjell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co O, 113 % 
As 0,68 % 

Mellomgruva . ............... Co 0,299 7a 
As 2,20 % 

Weisskobaltstrosse ......... Co 0,052 % 
As 0,11 % 

Disse prøver som er særlig rike på Co viser ingen sammenheng 
mellom Co og As. Analyt,iker Olaf Røer, Oslo Materialprøveanstalt. 

For å undersøke forholdet mellom Co og Fe ble følgende analyser 
utført. Også i dette tilfelle besto analysematerialet av ca. 50 kg 

malm utplukket på måfå. Analysene er utført ved firma Kl6ckner
Humbold-Deutz. A. G., Ki)]n. Det ble bestemt innholdet av jern og 
kobolt som lot seg løse i kongevann, altså bare det som fantes som 

ertsmineraler, ikke silikatene. 

%Co <;1c Fe FejCo 
0,10 2,96 29,6 
0,12 4,64 38,6 
0,14 2,77 19,7 
0,20 8,01 40,1 
0,28 3,15 11,8 
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Den absolutte mangel på korrelasjon mellom innholdet av Co og 
Fe synes sterkt å tyde på at koboltforertsningen ikke har funnet sted 
samtidig med jernmineralforertsningen. Vi kjenner ellers hvorledes 
kobolt følger jern og felles ut sammen med dette i særlig de tidlige 
p y ritter og arsenkiser. 

Forholdet mellom Bi og Co viser heller ingen korrelasjon. 

Mellomgruva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co 0,046 
Bi 0,02 

Svartfjell . ........................ Co 0,06 
Bi spor 

Forholdet mellom Cu og Co viser 'heller ikke korrelasjon. 

Svartfjell l 

Svartfjell 2 

Mellomgruva .................... . 

Co 0,06 
Cu 0,15 
Co O, 113 
Cu 0,145 
Co 0,046 
Cu 0,16 

Derimot viser forholdet mellom Co og Ni meget stor korrelasjon 
i de tilfelle eler det ikke finnes skuteruditt i malmen, dvs. de malmer 
der kobolt bare finnes i arsenkis og koboltglans. 

Pr. Mellomgruva mot syd . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

Pr. Mellomgruva østre str. . ................. . 

Rlotasjonskonsentrat 44 . .................... . 
Mellomprodukt 44 ............................. . 
Grafittkonsentrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Co konsentrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Co 
0,318 
0,066 
0,512 
O, 185 
o, 18 
0,783 

Ni 
0,07 
0,012 
0,091 
0,04 
0,043 
0,132 

Co/Ni 
4,55 
5,52 
5,65 
4,63 
4,25 
5,9 

Som allerede påvist av Samdahl er skuteruclitten fra Modum helt 
fri for Ni. Herav følger at flotasjonskonsentratet fra Weisskobalt
strossa som er det rikeste finnested for skuteruditt viser et meget høyt 
Co/Ni forhold.« Co 3.63, Ni 0.23, CojNi 15.75. 

Det synes som om CojNi forholdet er temmelig konstant rundt 5 

ved de forskjelligste koboltkonsentrasjoner der koboltglans og arsen
kis er de vanligste mineraler, mens elet stiger sterkt ved tilstedeværelse 
av skuteruclitt. Dette tyder på at kobolt er fulgt av nikkel ved den 
vanlig koboltforertsning mens derimot skuterudittforertsningen har 
funnet sted på et annet tidspunkt. Den mulighet at Co og Ni ikke 
kan erstatte hverandre isomorft i skuteruclitt viser seg etter nyere 
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undersøkelser ikke å være ti1lstede, tvert om erstatter Ni Co i alle 
forhold. Det er jo også vanlig at skuteruditt fra andr,e forekomster 
enn Modum er rike på Ni. D a s k u  t e  r u  d i t t e n o g de n 
k obo l t f ø r e n d e  t u r m ali n e r  y ngr e e n n  d e  f l e s te 
a n d r e m i n e r a l e r i f a h  l b å n el e n e, m å e n a n t a e n 
n i kke l f r i  k o b o l t f ø r e n d e  b ø l g e  e t t e r  h o v e d f o r 
e r t s n i n g e n. 

Koboltinnholdets avhengighet av dypet. 

Statsgeolog Arne Bugge fremkastet en gang vi var sammen ved 
Skuterud den tanke at koboltmalmføringen var en sekundær anriking 
under det subkambriske peneplan. Ser en på Oslofeltets kambro
siluriske sedimenter på den annen side av dalen, så får man det inn

trykk at det subkambriske peneplan ikke kan ha befunnet seg vesent
lig over de øverste topper av Skuterudåsen, og Bugges antagelse av en 
sekundær anriking synes ikke urimeiig. 

Jeg har i nedenstående tabell ført opp alle de analyser som var 
identifiserbare. A'nalysene er ført opp etter de forskjellige forekomster 
og med angivelse av omtrentlig høyde over havet på det sted prøvene 

er tatt. Det er bare tatt med de analyser som stammer fra fahlbånds
malm, mens analyser av andre bergarter er holdt utenfor. 

Hovedfahlbåndsoner. 

Ni va 'lo Co Gj.snitt .av 
Troegerort fa,hlbånd 

333 m.o.h. 0,062 6 prøver 
316 » 0,042 6 » 

Midlere fahlbånd 
333 » 0,093 7 » 
316 » 0,071 11 » 
296 » 0,04 2 )) 

Vestre fahlbånd 
333 » 0,098 4 » 
316 » 0,053 5 » 
296 » 0,039 7 » 

Svartfjell 

ca. 400 m.o.h 0,072 26 )) 

Rødkollen 

ca. 400 m.o.h. 0,021 7 )) 

Jupdal 

ca. 350 m.o.h 0,039 5 » 
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Nivå '7c Co Gj.snitt av 
Østre fahlbåndsone 

Bøenskjerp 

ca. 154 m.o.h. 0.005 3 prøver 

Bøensynk 

149 

Bøens jakt 

140 

» 

» 

0,004 3 » 

0,010 4 » 
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Diet fremgår altså tydelig av de 96 analyser at koboltinnholdet er 
høyest i malm tatt høyt over havet, altså nær peneplanet, mens prøver 
dypt under peneplanet er betydelig fattigere. Det kan derfor ikke 
utelukkes at prosessen som Dr. Bugge antydet for meg kan ha spilt 
en stor rolle. Imidlertid viser opptreden av en hei rekke koboltførende 
mineraler helt entydig at det har funnet sted en forertsning i pre
kambrisk tid, og de eventuelle senere annikinger må bare være å opp · 

fatte som sekundære omleir1ingsfenomener i �en gammel malm. 
Man har i enhver hydrothermal, metasomatisk forekomst en 

endring av forertsning både etter strøk og etter fall. Det er derfor 
intet som direkte motbeviser muligheten for at Modummalmen er 

pnimært avsatt og at en i det snitt som nå representerer dagoverflaten 
har en maksimal forertsning som avtar raskt mot dypet. Arne Bugge 
opplyser at etter det gamle folk på Modum meddeler, avtok forerts
ningen meget raskere ved de nordligste gruver enn ved de sydligste. 
En kan derfor muligens anta at koboltforertsningen danner en »linial«, 
som heller svakt mot syd. Da koholtmineraler finnes i flere genera

sjoner, er det selvsagt intet til hinder for a,t elet også kan finnes en 
gammelkambrisk generasjon. Det synes således som om skuteruditt 
i Weisskobaltstrossa, er yngre enn danaiH, idet en kan finne skute
ruditt som synes å fortrenge danaitten. Derimot er den meste kobolt
glans antagelig eldre enn skuteruditten og muligens av sam me alder 
som danaitten. 

Dr. Ivar Oftedal har spektrografisk undersøkt de forskjellige 
koboltmineraler fra Modum og finner 

Skuteruditt 
Sb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 0,0 l '/;, 
Ni . ............ spor, ca. 0,01 » 
Ag .................. spor O 
Bi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
Cu . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . O 
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Sb 
Ni 
Ag 
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Koboltglans 
0 0  . . 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  . . 0 0  0 0 .  ca.O,OOl �; 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O O O  <JO 

Bi 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 .  ca. 0,00 l 
C u 0 0 . 0 0 .  0 0  0 0  0 0  0 0 .  o o O O  0 0  0 0 0 0 0 0  spor 

Danaitt 
Sh o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O o o o o O O O O  O 
Ni . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ...... . > l  
Ag .............................. O 
Bi . . . .  o o . o o · · ·  o o o o o o o o o · o o · · · o o ·  O 
Cu 0 0 . 0 0 0 0 0 0  0 0 . 0 0 .  0 0 . 0 0 0 0 0 0  . . . spor 

Allerede det forhold at mengden av hibestanddeler er avvikende 
mellom skuteruditt på den ene side og koboltglans og danaitt på den 
annen side, indikerer en forskjellig tid for disse mineralers dannelse. 

En har vært oppmerksom på det tidJ,igere omhandlete punkt at 
kobolt/nikkel-forholdet som allerede i danaitt og koboltglans er meget 
høyt, ca. 5, stiger meget sterkt i skuteruditten, som er nær fri for Ni. 
En kan merke seg at kobolt går lettere i oppløsning enn nikkel under 
reduserende betingelser, mens under oksyderende betingelser lettere 
dannes Co200 enn Ni20 : · Derimot har treverdig kobolt meget sterkere 

tendens til kompleksdannelse enn nikkel, slik at en treverdig oppløsning 
av de to tvillingelementer i kompeks form, kan skilles fullstendig ved 
egnet forandring av pH. Herved kan nikkel utfelles uten at kobolt 
fjernes fra oppløsningen. 

En må være oppmerksom på det sterkt reduserte potensial ved 
Skuterud som står i utpreget motsetning til det sterkt oksyderte poten
sial en har ved de hyppige større og mindre forekomster av jernglans 
en kan finne i Skuterudgruvens nærhet. Sammenligner man Modum
forekomstene med andre hydrothennale forekomster som A'nnaberg, 
Schneeberg, Temiskaming o. s. v., finner man overalt mere kobolt enn 
nikkel. Slik adskillelse kan vanskelig tolkes annet enn som en ad
skillelse analogt en vanlig kjemisk analyse. 

I nedenstående diagram har jeg forsøkt å gi et uttrykk for min 
oppfatning av mineraldannelsen i Modum som en funksjon av tiden. 
Jeg har satt opp de forskjellige tidsepoker jeg mener fahlbånclsberg
arter har gjennomløpt langs x-aksen og de viktigste mineraler langs 
y-aksen. 
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Summary. 
The first part of investigations, carried out by the author, on the 

well known cobaH mine at Modum are presented in this paper. The 

paper deals with the petrology of the fahlband rocks and partly with 
the geo-chemistry of the ore. 

The mining was started in 1790 and was carriect on until 1898. 
At that time the decreasing prices on cobalt and the increasing wages 
made further mining unpmfitable. The cobalt ore is found as im
pregnations in mica-shists and related rocks. This type of occurrence 
is called fahlband. The average cobalt content at Modum is ap
proximately 0.08 per cent. The mine is by no means exhausted al
though it seems as if the richest parts have been mined first. 

The ore is found in two separate fahlbands called the Eastern 
Fahlband and the Main Fahlband. Both of these fahlbands may be 
more correcHy termed fahlband zones since each section is divided 
into smaller parallel f.ahlbands. 

The Main Fahlband zone may widen to 400 meters but usually 
it is not much more than 100 meters. The Eastern Fahlband zone 
may widen to 300 meters but usuaHy it runs 50 meters. Egure l and 
Figure 2 show a map of the mining area and a section through the 
fahlbands at Skuterud. 

The rocks are rather cracked and the following directions of 
cracks are found: nearly vertical cracks in the directions E-W, 
N-S, NE-SW, NW-SE, and nearly horizontal cracks. The cracks 
in the direction N-S seem to be the youngest. 

Isoclinal folds are frequent. The folcling is very old and 
presumably belongs to the Svionic age. Younger folds are not found. 
Slicensides are frequent and seem to indicate block movements. The 
eastern blocks have moved in a northerly direction pointing roughly 
five degrees upwards, in relation to the western blocks. 

The following rocks have been found in the fahlband zones: 
quartzites, sillimanite-quartzites, sillimanite-muscovite-quartzites, two
mica schists, phlogopite-tourmaline schists, biotite-chlorite-hornblencle
schists with and without tourmaline, mica-gneiss, felclspar-bearing 
mica-shists, and sillimanite-granites. These rocks have been inter
preted as metamorphic rocks created by squeezing of a pre-existing 
rock complex. By this squeezing, water escaped, carrying wilih it alkali 
and, in part, alumina and silica. In that way two series of rocks 
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formed. The one series represents rocks where there is a deficit of 

water. This makes sillimanite, muscovite, and feldspar stable at the 

same time. The other series represents rocks where there is enough 

water retained during the metamorphisrn. In this case, only two of 

the three minerals mentioned are stalbe at the same time. The tri
angular diagrams no. 3. and 4. illustrate these two cases. 

In this complex of metamorphic rocks, gabbroic rocks intruded 

presumably in old pre-Cambrian time. As the last stage in connection 

with the gabbro intrusions albite veins were interwoven. 
Other rocks in the fahlband zones, that is: diopside-quartz-pyrite 

rocks, actinolite-calcHe rocks, and quartz-tourmaline ve,ins indicate 

magnesium-boron metasomatism whi,ch is younger than the other rocks. 

The quartz-tourmaline veins mcntioned contain a rather curious 

tourmal,ine containing O.l per cent cobalt, O.l per cent chrornium, 

O.l per cent tita:nium, and only 0.001 per cent nickel. This is in spitc 

of the tounnaline being rather poor in iron and rather rich in magne
sium. Optically the tourmaline is a dravite. T'he low nickel content 

. is taken as a proof of the existence of a cobalt-conta:ining solution 

nearly nickel-free. One of the ore minerals, skuterudite, is also nearly 

nickel-free. All other ore minerals contain cobalt as well as nickcl 

and the ratio of cobalt to nickel is nearly exactly five to one, in all 
ore minerals except skuterudite. Skuterudite and the cobalt-bearing 
tourmaline is younger than the othcr fahlband minerals. The author 

has interprcted these different features in the way shown in Figure 5. 
In this hgure the incidence of occurrence of the main minerals in the 
fahlband is shown on a time chart. For instance, it is shown that 
pyrite was forrned in the original sedimentary formation and later by 
the intrusion of the gabbros, and during the mctasornatisrn, whereas 
arsenopyrite, danaite, and coba1tite were formed, presumably, by the 
intrusion of the g,abbros, and skuterudite was formed during the 
metasomatism, together with chalcopyri,te, pyrrhotite, tourmaline, 
anthophyllite, diopside, phlogopite-biotite, and quartz. 

The fahlband also contains native bismuth, native copper, molyb
denite, sphalerite, and galena. It seems reasonable that the bismuth, 
copper, sphalerite, and galena are of Permian age having been formed 
from solutions which escaped from the neighboring Oslo Region rocks. 

The work on the ore minerals and the metasomatism is being 
conNnued and will be presentcd in another paper. 
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