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og den ddrligste kvaliteten ikke

Pukkstigeren hadde en minedlig gasje
pA 6 rd = kr. 24,00. Og dessuten en
produksjonspremie pi 12 skillinB = 40
sre for hver sikalte rosteslig som ble

regnet for A vare 33 canter : 1,64
tonn. Hvert pukkverk var forpliktet til
i levere 66 canter ukentlig. Dette medfsrte at pukkstigeren fikk en ekstrabonus pi I rd : kr. 4,00 pr. mined.
Pukkstigeren fikk ogsA tillegg for produsert mengde av pukk, som ble utdelt
pr. kvartal. Dette ble utregnet slik at
den stiger som kunne vise

fikk ut-

betalt noe tillegg. Med alle de nsdvendige omkostninger til lonn, materialer
o.s.v. ble kostnadene ved pukkverket
16 skilling = 53 sre pr. tonne malm.
Kostnadene fordelte seg med 2 2/3

skilling til pakkingen,5

l/3

skilling til

nodvendige materialer og 8 skilling
slemming og vaskin.

til

Kildehenvisninger: Erlond Thoresen,
<<Det Jarlsbergske solvholdige bly- og

kobber-verk 1799>.

til den beste

produksjonen ved pukkverket med
hensyn til mengde og kvalitet fikk 4
rd., den neste 3 rd. 48 skilling, videre 3
rd., 2 rd., I rd., mens den med minst

Orthoklas

Vestfold Geologiforenings tur til Ramnes Calderaen.

Av

Thor Andersen.

PA januarmstet 1982 hadde Vestfold
geologiforening besok av geolog Rolf
Ssrensen. Han holdt et interessant
foredrag for oss om calderaer, spesielt
Ramnescalderaen.

Rolf

Sorensen er

opprinnelig fra Ramnes og er lokalkjent der.
Etter foredr1get uttalte flere av foreningens medlemmer at de gjerne ville
ha en tur til Ramnescalderaen.
Sondag den 19. september hadde vi
igjen besok av Rolf Ssrensen. Han var
vir guide pA en busstur rundt omkring

i Ramnescalderaen.
Turen som startet pi Sem, var en rundtur pi ca. 70-80 km lengde og varte i 5

timer. Fsrste stopp var ssrostre del av
calderaen. Her fant man kjelsisitt.
Denne bergart kan man finne over hele
Vestfold, for her ligger et nukkverk tilhsrende Vestfold Fylkes vegvesen. Pi

turen videre fortalte Ssrensen om de
forskjellige bergarter. Porfyrisk gra34

nitt, larvikitt, rombeporfyr,

basalt,

rhyolitt, ignimbritt, forsteinede askelag og trachyttlava. Ved et vulkanutbrudd for ca. 250 mill. ir siden falt
forskjellige bergartsdeler ut fra kraterveggene og ned i den flytende massen.
Her ble delene kittet sammen til en
breksje, som vi ogsA fant.
Sorensen som har kvartrergeologi som
spesialfelt, flettet ogsi inn mange interessante opplysninger pi dette omrddet. Morsomme historier og litt gam-

mel historie fra Ramnes ble det
tid til pi turen.

ogs6

Det var nok mange som undret seg pi
den svere bussen som kjorte og stoppet pi de rareste steder rundt om i
Ramnes. Pd et av stedene trodde folkene pi girden at vi var konfirmasjonsgjestene som ankom i buss! (Det var
konfirmasjonssondag

i Ramnes).

- Som dere forstir ble det pi alle miter
en meget vellykket tur.

