
KORUND VED FARSJ0EN (SAGSTUSJ0EN),
NES, ROMERIKE

av Carl Bugge
(oversatt av Sidsel Eva Holtet)

Fa/a: O. T. Ljps/od

Senhpsten 1949 ble en pl'pve av et mine..al f..a Ames, Nes pa Romerike
b..akt til No..ges geologiske unde..spkelse. Mine..alet viste seg a vre..e KOR·
UND. Finne..ens navn va.. And..eas Ma..tinsen. Han hadde lommene fulle av
sekskantede, tpnne·fo..mede til p..ismefo..mede k..ystalle... De fleste av dem
av omkring 2 em i diamete.. og ea. 5 mm tykke. Stp....elsene varie..te saledes
at de stp..ste p..pvene va.. pa hele 4 em i diamete.. og mange va.. hele 1,6 til
1,8 em tykke. Fa..gen va.. brun med gulaktige skygge... Ha..dheten varie..te
noe. Glass kan ripes, men noen av platene kunne ..ipes med kniv, hvilket
skyldes metamo..fose i gibbsitt, hyd..a..gillite. Sp..pheten bek..eftet va.. anta
gelse at mine..alet va.. KORUND.
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Pa min oppfordring kom Martinsen tilbake
noen dager senere med steneI' fra omr1'tdet.
Bergarten korunden satt i, viste seg a vrere
av Iys glimmeraktig skifer som del vis er ka
rakterisert som hardt sammenpressent glim
meraktig gneis. De brune tavlene/platene er
innesluttet i glimmerskiferen. Videre bestar
steinen av en Iys glimmer som ligner pa
margaritt. Det ble ogsa gjort funn av plagio
klas.
Den 19. november 1949 tok jeg toget til Ar
nes for a undersl'lke forekomsten. Arnes er
en stasjon pa togstrekningen Oslo 
Kongsvinger. Avstanden fra Oslo er 58 km.
O'madet hvor korunden ble funnet ligger i
sl'lrenden av Sagstusjl'len (Farsjl'l) som ligger
omtrent 7 km Sl'lrl'lst for Arnes jernbanesta
sjon. Uheldigvis val' vinteren kommet, slik
at det ble bare en forell'lpig orientering.
Martinsen tok meg med til beliggenheten
sorn strekker seg langs vestsiden av elven
Sagstuaa nrer utll'lpet av Sagstusjl'len
(Farsjl'l). Pa I'lstsiden ligger plassen
Sagstuen. Funnstedet kan sees pa fig. I og 2.
Folk som bor i ornractet har gjennorn lang tid
kjent til disse brllne platene, skjl'lnt de synes
det val' rart at de alltid val' sekskantede og at
det val' grunnen til at Martinsen hadde kon
takt med Norges Geologiske Undersl'lkelse.
Referanse er gjort til den geologiske firkant,
Nannestad. Sagstusjl'len (Farsjl'l) ligger i den
I'lstlige del av dette kartet. Denl'lstlige delen
av denne firkanten ble geologisk kartlagt i
1884 av T. Chr. Thomassen. Fig. I viser en
kopi av Thomassen's geologiske kart, i sam
svar med hans beskrivelse, forekommer det
mange typer gneiss; sa som glimmer gneiss,
hornblende gneiss og granat gneiss.
Granitten sam er nevnl er stripel granitl.
KOrllnden opptrer i glimmerskifer langs
vestsiden av elven, delvis ogsa i selve elve
leiet. Funnstedet varierer noe - hovedsaklig
N 20° W, med helling ca. 34° S. Sonen som
inneholder korund begynner ca. 50 meter
syd for veien og blir fulgt ca. 200 meter
langs elven. Bredden pa sonen er omtrent
10-15 meter. Dette lar seg lettere bestemme
pa sommerstid. Martinsen sa at han hadde
funnet kOrllnd noen hundre meter sl'lrover.
Glimmerskiferen bestar av Iys glimmer og
med hovedbestanddelen i plagioklas.
Glimmeret opptrer i store kvanta som tynne,
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lyse, skinnende striper. Siden margaritt 0PP
trer ved sa mange korundforekomster, er det
interessant at glimmeren ved Sagstusjl'len
(Farsjl'l) ligner (margarite). Bestemmelsene i
brytningslisten indikerer imidlertid at glirn
rneret er nrennere til rnuskovitt. Spl'lrsmalet
rna derfor bli gatt nrennere inn pa nar mer
materiell foreligger, slik at kjemisk analyse
kan bli foretatt. Glimmeret som korunden
ble funnet i, grenser i vest til sammenpresset
gabbro. Dette inneholder i hovedsak plagio
klas og hornblende. Hornblenden viser et
aksialplan pa 010, opt.neg.

= ml'lrk blagrl'lnn
= ml'lrk grl'lnn
=Lys gul

c: = 170

Av kjemisk analyse sa langt, har jeg bare ut
fl'lrt bestemmelse av AI203 i korunden og i
glimmerskiferen. Analysen ble utfl'lrt av
siv.ing. Brynjolf Bruun ved Statens
Rastofflaboratorium.
Analysen av korunden indikerte at det hadde
skjedd en hydrasjon.
Dette kommer ogsa frem ved et tynt snitt,
sett gjennom mikroskopet at korunden er
gjennombrudt av en mengde arer, antagelig
vis bestaende av gibbsitt og diaspor. [ mel
10m de (hydrated = vannfylte) arene sees
sma biter (deler) med opprinnelig korund
med ganske livlige farger iblandet fordi den
tynne delen er forholdsmessig tykk.
Korundkrystallene ble undersl'lkt av dr. Jen
A.W. Bugge ved Geologisk Institutt,
Universitetet i Oslo. Han gil' fl'llgende frem
stilling:
De forskjellige formene korundkrystallene
hal' er fl'llgende:
c (100 I) (pinacoid)
a ( 1120) sekskantede prismer
I' ( I0 II) rombeform
n (2243) sekskantede (dipyramid)

Bevis for at Oatene ble bestemt av fl'llgende
vinkler samsvarer med de som ble gitt av
Hintze i "Hanbuch del' Mineralogie": cr-57
34, IT - 93 56 , cn-61 II , nn-51 58 .

Siden mange av Oatene er ujevne, er en
unl'lyaktighet pa +1- 30 er funnet. Fig. 3 og 4



viser karakleristiske korundkrystaller. Pa fig.
3 erde fotograferl vertikalt pa 0001, pa fig.
4 er de fotografert i en skra vinkel slik at
prislllefJalene sees. Fig. 5 viser en tegning
av fig. 3 a og 4 a. SOIll del sees, varierer
sl~rrelsen pa fJatene pa de samme formene
ganske mye. De lave pyramidefJatene og to
av de ~vre er ikke ulviklet i det hele tall.
Fig. b og c er tavlefonnet til vanlig. Fig. b
har bare utviklel fonnene (00 I) og (1120),
mens fig. c ogsa har utviklet rhombohedron
(10 II). Den blir sell som sma pyramider pa
hovedfJalen. Pa den nedre hovedfJaten ligger
trianglene med spissen orienlert motsatt.
Aile krystallene viser en fin strek- og skive
formasjon parallell til 1011. De Iwite arene
pa krystallfJatene har oppstall gjennom me
lamorfose i korunden.
lens Bugge unders~kle samtidig det lyse
glilllmerel som opplrer sammen med korun
den samt plagioklasen i den sammenpresse
de gabbrostenen. Med hensyn til glimmeret
opplyser han:
Det lyse glimmerel ble besteml med en bryl
ningsindeks pa 00 I : y Na = 1.600.
Aksialvinkelen ble bestemt med en
Federow-tabell pa 2Y = -40 og vinkelen
mellom den spisse todelte og den normale
pa 00 I = 2. If~lge Winchell samsvarer delle
Iii en glimmer i muskovill-serien:

47% muskovill
33% (phengite)
20% Fe -(phengite)

Sammen med det lyse glimmeret opptrer
ogsa noe klorill.
Med hensyn Iii tidligere funn av korund i
Norge, er det slall fast at J.H. L. Yogt (1910)

nevner korund i lilanisk magnelill som opp
trer i pressel gabbroslein ved Rausand i
nord vest Norge. Sma korn med korund er
oppdaget i tynne seksjoner. 1. Schetelig
(1916) og Barth (1927) har beskrevel kor
undkrystaller funnet i pegmatill pa Seiland.
Mineralet ble f~rst funnel av A. Hoe!. N. H.
Kolderup (1936) har beskrevet korund i
(anorthosile) gabbro i Bergensomradet.
I Osloregionen er spor av korund funnet i
noen kontaklmarmor f.eks. ved Gjellebekk i
Lier. Denne type forekomst vii vrere gjen
stand for fremtidig unders~kelse.

Angaende forekomster av korund i andre
land kan det sies at mineralel er funnel bade
sam et metamorfost mineral og i magmatisk
stein samt al del ogsa er funnel alluvialt.
Med hensyn til korund av magmalisk opp
rinnelse er del et underlig faktum at korund
ikke bare er funnet i stein h~yl oppe i SiAI
lagel, men ogsa i forbindelse med stein un
der SiAI-lagel og pa samme tid langt ned i
kiseljord (periodotitt).
I Onlario opptrer korund i syenitt, delvis ne
felinsyenitter. I USA opptrer korund og
smergel pa mange steder. I basiske steiner
(peridot, gabbro, 11Orit) er korund og smergel
fun net ved mange plasser langs Appalach re
gionen fra Alabama til Massaschusetts.
I Transvaaal er store forekomster med kor
und og smergel funnet i grovkornet diorit og
i pegmatitl. Del er ogsa forekomsler av kor
und pa Madagaskar og i India.
Den st~rste kjente forekomsten av smergel
er pa ~ya Naxos og andre ~yer i det greske
arkipelaget og noen steder i Lille-Asia. Pa
disse stedene opptrer smergelen i melamor
fos sandstein.
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