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Luemerke med Sulitjelma kabber-
gruvers emblem, 6,3 cm hoyt, ble
brukt av gruvefunl<sj onerer
omlcring 1910. Bokstaven S er
sydd med metalltrdd pdJloyel.
Emaljerte svenske og norske

flaggfarger pd toppen.

Samling Norsk Bergverlamuseum,
Kongsberg. Foto P.H. Selebakke.
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Sulitielma kobbergruver (1891-1991) var det stsrste bergverk i Norge pd 1900-tallet,
m,frlt i urbeidsinnsats. Serlig under gruvedriften, men ogsd senere, er det innsamlet
fine mineralstuffer i omrddet De beste stuffene med scolecitt og heulandia som er
funnet i Norge, stammer fra Sulitjelma, og det er ogsd funnet meget gode stuffer av

sfilbitt og Jluorapofyllitt og bra stuffer av en rekke andre mineraler og ertser.
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Bergverkshistorie
Sulitjelma ligger 80 km sst-ssrsst for Bodo og 35

km sst for Fauske i Nordland, og bare omlag 10 km
vest for grensa til Sverige.

Den forste forekomsten som ble oppdaget i Sulit-
jelma, ble funnet av en same, Mons Petter, omkring
1858. Sagnet sier at han brakte med seg steinprover
som ipenbart inneholdt metaller til en lokal kjop-
mann, Bernhard Koch pri Venset (ved kysten) (El-
lingsen et al. 1996). De folgende ir fant bureisere
rundt Langvann en rekke ertsprover, og noen min-
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dre undersskelser fant sted, men de meget vanske-
lige transportforholdene virket avskrekkende.

Den svenske konsul Nils Persson fra Helsingborg
tok ut mutinger i 1886. Etter undersskelser ledet av
gruveingenioren Alfred Hasselbom og forsoksdrift
fra 1887 etablerte han gruveselskapet Sulitelma
Aktiebolag i 1891. Sulitjelma gruver ble det storste
bergverksforetaket i Norge i det 20de irhundre, med
anslitt utfsrte irsverk pi 75 000. Det stsrste antall
ansatte, 17 37,ble nidd i 1 9 I 3. Selskapet ble reorga-



Kobbersmeltehytta.fro 1899 og vaskeri pd Fagerli i Sulitjelma omkring 1910.

Fra gammelt pros pektkort, Norsk B ergverl<smus eum.

nisert i 1933 under navnetA"/S Sulitjelma Gruber, og mange ir produserte bergverket ogsi bide sink- og

fral93'7 var majoriteten av aksjeholderne norske. Fra svovelkiskonsentrater. Smeltingen av kobbersulfid-

1965 hadde Elkem A/S aksjemajoriteten. Etter hjem- konsentrat medforte stor luftforurensning i Sulitjelma

fall av konsesjonen i 1983 (50 5r fra 1 933) ble berg- i mange ir. Maling flakket av husene etter relativt

verket drevet videre med statlig eierskap under nav- kort tid, og mye av vegetasjonen dode. Surt, foru-

net Sulitjelma Bergverk AS inntil nedleggelsen 30.

juni 1991.

Sulitjelma var inntil relativt nylig et meget isolert

samfunn, lokalisert til en avsidesliggende dal omlag
35 km fra nrermeste veg ved kysten. All transport
foregikk fra kysten delvis med en smalsporet jern-

bane bygget av gruveselskapet og delvis med med

biter over innsjoene (Bjerke 1983, 1992). Om vinte-
ren ble forsyninger transportert med hestekjerrer pi
de islagte innsjoene. Jernbanen ble fullfort i 1956. I
7972, etter over 80 6r med bergverksdrift, ble en vei

endelig ferdig og jernbanen nedlagt.

I dalsidene rundt Sulitjelma ble det funnet omkring

duvefem massive, stratabundete kobberforekomster,

og atten av disse ble satt i drift (se kartskisse). Jacobs-

bakken gruve (1896-1968), den stsrste forekomsten,

produserte 4,5 millioner tonn sulfidmalm; Giken I
gruve (1892-1973), den nest storste, produserte 3,2
millionertonn. Til sammen 26 millionertonn sulfid-
malm ble drevet ut i omridet (Ellingsen et al. 1996).

Malmen ble oppredet og smeltet til blisterkobber i
Sulitjelma. Kobberbarrene inneholdt omkring 99%

kobber, ca. 600 gram solv og 6-8 gram gull pr tonn. I

Konsul Nils Persson
(1836-19i,6), grunn-
legger av Sulitjelma
kobbergruver.
Foto Sulitjelma gruve-
museum.

Sulitjelmamedaljen fra 1916, i anledning gruve-
selskapets 2|-drsjubileum. Samling Norsk
Bergverl<smuseum. Foto Gunnar Jens s en.
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Gruvearbeidere i Sulitjelma 1895. Foto N. Helgesen/Sulitjelma gruvemuseum.
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Kvinnelige sjeidere i arbeid en gang mellom l9l0 og 1930.

Foto Sulitjelma gruvemuseum.

renset gruvevann fsrte til fiskedod i innsjoene og elven.

Tiltross for den isolerte beliggenheten ble gruvene, opp-
redningen og smeltingen drevet etter de mest moderne metoder.

Noen forbedringer av prosessene ble ogsi utviklet i Sulitjelma,
for eksempel Knudsenkonverteren i smeltehytta (utviklet cal902-
1905) som trengte mindre tilfsrsel av energi, siden den brukte
svovel fra malmen som brennstoff. Verdens storste Elmore opp-

redningsverk ble bygget i 1909. Sulitjelma var blant de fsrste til
i bruke flotasjon i oppredningen og kobbersmelting med elek-
trisk kraft. Et nytt flotasjonsverk for selektiv flotasjon av sulfid-
malm ble tatt i bruk i januar 1929.Denfsrste av tre smeltehytter
ble bygget i 1894, den andre i 1899 og den siste, fra l929,ble
innstilti 1987.

Bare omkring 750 mennesker er ni bofaste i Sulitjelma. Mange

av de gamle husene benyttes som fritidsboliger. Sulitjelma gruve-

museum ble etablert i 1977,ogen del av Giken gruve er fra 1993

6pen for besokende med et gruvetog gjennom Grunnstollen (Su-

litjelma besoksgruve). Siden smeltehytta ble nedlagt i 1987 er

vegetasjonen raskt kommet tilbake i dalen.

Fagforeningsfane i
Sulitjelma gruve-
museum.

Foto Nordrum.

"Slavemerke". I
1907 provde gruve-
selskapet dfd arbei-
derne til d bere dette merket, men de

protesterte d kalte det et "slave-

merke". KonJlikten forte til opprettel-
sen av fagforeninger Merket er av bly,

hoyde 6,5 cm og vekt 98 gram. Sam-

ling Norsk Bergverksmuseum, Kongs-
berg. Foto P.O. Ostensen.

Anlegget pd Sandnes med smeltehyttafra 1929. Postkort.

Polletter fra Sulitjelma, som gruveselskapet brukte pd 1890-tallet.

Samling Norsk Bergverksmuseum. Foto Gunnar Jenssen.
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Geologi
Sulfi dforekomstene opptrer langs grensen mellom

submarine basalter og overliggende sedimenter fra
ovre ordovicium. Forekomstene er antatt 6 vrere dan-
net ved vulkansk-eksalative sedimentare prosesser
pi havbunn i et forkastningskontrollert basseng un-
der en osean sammenpresning. Basalter, basiske
gangsvefiner og dannelsen av sulfidforekomstene
har sammenheng med et underliggende gabbro-
massiv. Sulitjelmagabbroen har blitt datert til omlag
437 millioner 6r (Pedersen et al. 1991 ). Bergartene og

8
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ertsforekomstene har gjennomgitt intens regional
metamorfose og deformasjon (Cook et al. 1993).
Metamorfosen har meget sterk pivirket svovelkisen
og andre sulfidmineralers morfologi og kornstorrelse.
Det geologiske miljoet har en sliende likhet med
omgivelsene til Besshi type av sulfidforekomster
(Grenne et al. 1999.)

Sullidforekomstene
Sulitjelma ertsdishikJ er omlag 100 km2 i flatemil.

De 25 ertsforekomstene som ni er kjent, represente-
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Geologiskkart over Sulitjelmaomrddet (etter S. Kollung 1986), kartblad 2129 II Sulitjelma, 1:50 000,
Norges geologiske undersskelse (NGU). Fargeforklaring: Gronlig er forskjellige (glimmer) skifre,
bldlig er kalkholdige bergarteti lysebrun er amfibolitter/metavulkanitteri brun er hornblendegabbro,
rod er granitt og rosa er metadacitt/metarhyolilt.
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Nokkelkart over Sulitjelma med de viktigste malm-

forekomstene (etter Ellingsen et al. 1996).

rer en total sulfidmasse pi omkring 35 millioner tonn.

Ertskroppene er tabulrere og elongerte. Den stsrste

er I 200 m lang og 300 m bred. De er sjelden over 5 m
tykke, giennomsnittet er omlag 2 m. En kjemisk og

mineralogisk distinkt hydrotermal omvandlingssone

omgir hver ertskropp og inneholder kloritt og albitt
og noen ganger biotitt ogleller aktinolitt.

Massiv svovelkisrik malm (med noe kobberkis,
magnetkis, sinkblende og blyglans) (60-90% sulfider)
utgior minst 80o/o av den totale sulfidmasse (Cook

1996), Det er ogsi en betydelig mengde semi-mas-

siv, bdndet malm og impregnasjonsmalm og mindre
mengder kobberrik, remobilisert svovelkis-magnet-

ertsmineraler (Cook 1996). Disse er nesten bare
funnet i rik, remobilisert erts og i 6rer. De er van-
ligvis bare synlige i mikroskop ved hoy forstor-
relse. Mange av disse mineralene inneholder for-

I&II skjellige karakteristiske sporelementer, si som
antimon, vismut, bly, solv, gull og/eller tellw (Ta-

bell 2). Bly-antimon og bly-arsen sulfosalter kan
lokalt vrere rikelig tilstede i remobiliserte ertser
(Ramdohr, 1938; Cooh 1996). Tilknytningen mel-
lom antimon og gulVsolv ertydelig (Cook 1992).

Gull, som elektrum, kan opptre i kom opptil 500

mikron pitvers og finnes ofte sammen med sslv-
holdig tetrahedritt.

Makroskopiske mineraler
Fine ertsstuffer
Sulitjelma er beromt for de rike ertsstuffene

av kobberkis (+ magnetkis, + sinkblende) med

et stort antall spredte, rundete svovelkis-
krystaller. Blokker av denne ertstypen finnes pi
mange museer rundt i verden. Svovelkiskrystallene
er oftest 1-2 cm, men kan vrere opptil mange centime-

ter i diameter. De fleste grovkornete stuffene kom-
mer fra Charlotta-Giken-omridet.

Svovelkis (pyritt)
Svovelkiskrystaller opptrer vanlig i erts og i klo-

rittskifer. Krystaller som er rundet gjennom perioder
med metamorfose og deformasjon, lssner ofte fra
kobberkiserts og kan oppni en diameter pi vel l0
cm. Svovelkis i druser og i klorittskifer er vanligvis
skarpkantet, og kuber opptil ca 10 cm er funnet. Kube
er langt den vanligste formen, men ogsi

O SnriogstorcA'nler

- 
Hovedvei

- 
Sidevei

Bursi Charlorta I & II

Giken I &

I
Mons Petter

I
Funrhaugrt

\
Ny-Sulitjelma

5 Jakobebakken

t\
o^/'

kis -kobberkismalm og massiv kobberkismalm.

I giennomsnitt inneholdt denutbrudte malm om-
lag 2002 svovel, 1,8% kobbet 0,4% sinlg 0,5 gram

per tonn gull og 30 gram per tonn solv.

Arer opptrer ogsi i ertskroppene. Cook ( I 996)

inndelte disse i to typer: Kobberkis-magnetkis
ertsirer med gangmineralene kvarts, aktinolitt,
titanitt og kyanitt og sulfatforende irer med

anhydritt, kvarts, kalkspat og mindre mengder

coelestin og baritt. I den siste typen opptrer det

vanligvis zeolitter, og det er tallrike druser.

Ertsmineraler
Sulfidmalm bestir hovedsakelig av svovelkis,

magnetkis, kobberkis og sinkblende. Blyglans,
arsenkis, cubanitt, molybdenglans og
tetrahedritt er tilstede i smi mengder.

Undersskelsermedertsmikroskop(medrefl"y- Kobberkisrik malm med rundete svovelkiskrystaller og

tert lys) og elektronmikrosonde har fsrttil funn fragment av sideberg. Stuff 13x8 cm. Samling Norsk

og identifisering av et stort antall aksessoriske Bergverksmuseum, Kongsberg. Foto O.T. Ljostad.
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Dannelsen av sulfidforekomstene
Stratabundne, massive sulfidforekomster i den

kaledonske fellkjeden var Norges viktigste malm-
forekomster i over 300 6r. De er funnet som lag i

sekvenser av sedimentare og vulkanske avset-
ninger og har gjennomgdtt den samme defor-
masjon og metamorfose som de omgivende
bergarter. Vigsnes pA Karmay, Stords, Folldal,
Rsros, Lskken, Grong (Skorovas, Joma), Sulit-
jelma, Bjork6sen og Birtavarre er noen kjente
bergverksnavn i denne sammenheng.

De store linse- eller lagformete avsetningene
av sulfider er avsatt p6 havbunn. Sulfidene felles
ut fra hydrotermale losninger med temperaturer
omkring 350-400"C som strsmmer opp fra sprek-
ker i underliggende bergarter. N6r disse varme,
vannrike losningene moter det kalde hawannet,
utfelles opploste bestanddeler som finkornete
sulfider, som ser ut som svart royk ("black
smokers"), og faller ned p6 havbunnen.

De hydrotermale losningene stammer hoved-
sakelig fra hawann som har trengt ned i havbunn-
skorpen, der de p6 dypet blir varmet opp av
gabbroide magmaer og p6 sin veg loser opp
metaller og svovel fra omliggende basalter og
sedimenter.

Denne forekomsttypen er ogs6 kalt eksalativ-
sedimentare sulfidforekomster og VMS-fore-
komster (vulkanogene, massive sulf id-
forekomster). Det var tidligere stor usikkerhet om
dannelsen av disse forekomstene. Den forste
som i nyere tid innsS forekomstenes vulkan-
ogene tilknytning var professor Christoffer
Oftedahl ved NTNU (Oftedal 1958). Na har mini-
ubdter vart nede p5 havbunnen ned til et par
tusen meters dyp og filmet dannelsen av slike
forekomster, som p6g5r den dag i dag en rekke
steder.

"Black smokers", utfelling av finkornete
suffider i hawann.fra oppstrommende hydro-
termale losninger pd havbunn (etter Grenne
et al. 2000a,b).

Skjematisk snitt gjennom lagtrtakken i Sulitjelma
(fra Grenne et al. 2000a,b).
Et gabbroid magmakomplel<s var kilde til basiske
gangsvermer og basaltiske lavabergarter og
hadde sammenheng med dannelsen av kobber- og
s inkho ldige s ulfidforekoms t en

Semi-pelite

Mafic

437 Ma
complex

N/etamorohic basement
- l --

"'- 
-/ 

l

l0

Det meste av utfellingene blir spredt med hav-
vannet, men dyphavsundersskelser har vist at det
ogsd kan bygge seg opp soyler rundt 6pningene,
de sAkalte "chimneys".
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Arsenkislcrystall, 0,6 cm, i kobberkis fra Jakobsbakken gruve. Samling Norsk Bergverlrsmuseum.

Foto O.T. Ljostad.

pentagondodekaedre og, i Ny-Sulitjelma, oktaedre
er tilstede. Noen kubiske krystaller er elongerte. Noen

svovelkis porfyroblaster har vokst rundt eldre
pyrittkrystaller. Koboltinnholdet i svovelkisen har
vist seg 6 ligge mellom 180 og 2400 ppm (gram per
tonn).

Arsenkis (arsenopyritt)
Arsenkiskrystaller, ofte fortvillingete, er funnet som

porfuroblaster opptil 3 mm i svovelkiserts (Cook
1 996). I Giken ertsforekomst har krystallene generelt

et lavt innhold av kobolt og et ganske lavt innhold
av nikkel (n.d. til0.75 vekt-Yo).I Jakobsbakken erts-
forekomst opptrer porphyroblaster av koboltholdige
arsenkiskrystaller (<danaitb) opptil 2 cm i remobilisert
erts og i ertsirer rike pi blyglans, kobberkis og sul-
fosalter. Cook (1996) rapporterte et koboltinnhold pi
0.86 - 2.51 velc"-o/o. Disse arsenkiskrystallene ble fsrst
beskrevet av Stelzner ( I 89 I ) og Fletcher ( 1 904), og
senere av Ramdohr ( I 93 8). Enkelte steder er et stort
antall idiomorfe krystaller opptil l-1,5 cm funnet i
klorithike lag (H.Chr. Olsenpers. medd. 1998). Gan-
ske store krystaller har ogsi blitt observert i andre
forekomster f.eks. Charlotta og Giken, og mineralet
er ogsi rapportert fra Ny-Sulitjelma.

Blyglansrik, grovkornet erts med noe sinkblende
(brun) og kvarls fra Jakobsbakken gruve. Sam-

ling Norsk B ergverlcsmuseum, Kongsberg.
Foto Gunnar Jenssen.

Kobberkis og magnetkis
(chalcopyritt og pynhotitt)
De to mineralene er tilstede i storre eller mindre

mengde i de fleste ertser, og de er noen ganger fun-
net i ganske store, massive, grovkornete klumper
eller aggregater. Kobberkis er ogsi funnet i druser,
men da vanligvis som sm6, uregelmessige aggrega-
ter. Krystaller opptil 3 cm i diameter er rapportert fra
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Rutillcrystaller opptil 0,5 cm i kvarts og stilbitt fra Giken gruve. Samling Naturhistoriska riksmuseet,

Stockholm. Foto Gunnar Jenssen.

Blyglans (galenitt)
kryssende 6rer i Sagmoforekomsten (Cook 1996). Grovkornete aggregater av blyglans er funnet i
Exsolusjonslameller av cubanitt er vanlig i kobber- 6rer i Jakobsbakken ertsforekomst sammen med
kisen. kobberkis, sulfosalter og arsenkiskrystaller.

Spinellkrystaller
opptil0,4 cm i
kvarts og kobber-
kis fra Bursi grave.
Samling
Naturhistoriska
ril<smuseet,

Stockholm.
Foto
Gunnar Jenssen.
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Gedigent kobber 7 cm lang, fra Hankabakken
gruve, funnet 1975. Samling Norsk Bergverl<s-

museum, Kongsberg. Foto Rainer Bode.

Sinkblende (sfaleritt)
Mineralet opptrer i makroskopiske aggregater

sammen med grovkomet kobberkis og blyglans, men

i ordinrer svovelkisrikmalm oftest i mikroskopisk stor-

relse. Krystaller er ikke rapportert.

Magnetitt
Mineralet opptrer b6de i selve ertsene og i druse-

rom som uregelmessige aggregater (isrer i Mons Pet-

ter). Krystaller er ikke rapportert.

Tetrahedritt og boulangeritt

Kalkspatlcrystaller opptil 2,2 cm pd massiv sulfiderts. Samling
Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg. Foto O.T. Ljostad.

Disse mineralene opptrer hver for seg i aggregater

opp til noen ffi centimeter i irestuffer fra Jakobs-

bakken (i Naturhistoriska riksmuseets (NHR) sam-

ling). Boulangeritt ligger inne i grovkornete blyglans-

aggregater.

Rutil
Mineralet er funnet i fine, skinnende, stripete krys-

Lys grdbrun, sferolittisk, strontiumholdig witheritt
med hvile fibige bdnd av samme mineral pd kvarts

fra Giken gruve. Bildebredde 4 cm. Samling
Naturhis toriska riksmuseet, Stockholm. Foto
Gunnar Jenssen.

taller opptil 0,8x0,8 cm i stuffer fra Charlotta og Giken
i NHRs samling (innregistrert 1904

0g 1912).

Spinell
Fine krystaller opptil 0,4 cm opp-

trer i en stufffra Bursi gruve i NHRs
samling. Krystallene ligger i kvarts-

o g kobberkis aggr e gater.

Gedigent kobber
Mineralet ble enkelte steder fun-

net langs tynne sprekker som tynne
plater eller dendrittiske krystall-
aggregateropptil 7 cm lange i Hanka-

bakken gruve. Det er ogsi rappor-
tert fra Furuhaugen. Det er trolig
dannet supergent.

Kalkspat (kalsit)
Mineralet opptrer vanligvis

sammen med zeolitter og sulfater
ofte i relatilt smi mengder. Krys-
tallene har oftest romboeder- eller
skalenoederhabitus med krystall-

13
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Fluorapofyllittkrystaller opptil 1,9 cm, pd grdlig stilbitt.
Samling Norsk Bergverl<smuseum, Kongsberg. Foto O.T. Ljostad.

Fluorapofyllittkrystaller opptil 2,1 cm pd kvarts.
Samling Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.
Foto O.T. Ljastad.

t4

stsrrelse fra 0,05 til 3-4 cm, men storre krystaller er
ogsi funnet. Enkelte krystaller har fantomer.

Aragonitt (?)
Aragonitt er rapportert (Garmo 1983), men alle pro-

ver som er undersokt med rontgenapparatur har vist
seg i vere kalkspat.

Witheritt
Mineralet opptrer som lyse gribrune, kalsedon-

liknende, sferolittiske lag med hvite, fibrige bind av
samme mineral. En etikett fra Th. Vogt (1952) i NHRs
samling oppgir at witheritten er strontiumholdig.
XRF-analyser viser en sammensetning pi omlag
(BaorSro.,)CO, for begge typer (A.O. Larsen pers.

medd.2004).
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Nel{orma stilbitt, 2 cm hsy, pd motriks. fumling Norsk
B ergverlrsmuseum, Kongsbery. Foto O.T Lj ostad.

Stilbitt med aldinolitt. Satfibredde 4 cm. funling Norck
Bagverlrsrm,ceum, Kongsberg. Foto O.T Ljostad.

Parisitt (?)
En stuffinnsamlet i Charlotta gruve av W.C .Brog-

ger i I 901 er etikettert parisitt (i samlingen til Geolo-
gisk Museum i Oslo). Mineralet er ikke nrermere un-
dersskt. Stuffen inneholder heulanditt, stilbitt,
kobberkis, biotitt og magnetitt, men parisitt ble ikke
funnet ved denne undersskelsen.

Fluorapophyllitt
Fluorapophyllitt og stilbitt er de vanligste minera-

lene i 6rene av zeolitt-sulfat typen i Sulitjelma.

Heulandittloysnller opptil 1,5 cm pd matril<s. Samling

Norsk Bergverlamweurn. Foto O.T Lj ostad.

Heulandittkrystall, 1,3 cm, blant stilbittlcrystaller
Samling ogfoto O.T. Ljostad.

Apofu llittkrystaller opptrer som enkeltkrystaller og
som smi klynger av krystaller, men oftest opptrer de

som hele lag av krystaller som har dekket
drusevegger. Krystallene er opptil 3 cm lange og 1,3

cm tykke og fargen er fra hvit til vannklar. Pi en stor
barittstuff i NHRs samling opptrer det
gfennomskinnelige, lysegule apoff llittkrystaller. Mi-
neralet opptrer vanligvis sammen med kalkspat,
kvarts, stilbitt, og scolesitt. Det er rapportert fra
Giken, Charlotta, Mons Petter og Hankabakken. Lar-
sen (1980) analyserte tre forskjellige apoffllitter fra
Sulitjelma og fant at sammensetningen varierte mel-
lom omlag 50 mol-o/o og 90 mol-% fluorapofyllitt (rest

er hydroksylaporyllitt).

Stilbitt
Mineralet opptrer ofte som nek- eller vifteformete

krystallaggregater og noen ganger som tilnrermet
ballformete. Krystallene er vanligvis hvite og opptil
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Radialstrdlige scolecittlcrystaller ca 1,5 cm lange, sammen med Jluorapofyllitt. Samling Norsk
B ergv erks mus eum, Kongs b erg. F o t o O. T. Lj o s t ad.

3-4 cm i lengde. Gulhvite til orange krystaller opptil 2
cm ble funnet i 1996 i en blokl< i dagen sammen med
aktinolitt og smi vannklare heulandittkrystaller. Stil-

bitt er den vanligste zeolitt i Sulitjelma.

Okenitt, ndlebunt 0,7 cm, i liten druse sammen
med fluorapoflllittkrystaller. Samling Norsk
Bergverksmuseum, Kongsberg. Foto O.T.

t6
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Heulanditt-Ca og heulandittSr
Grihvite til fargelose heulandittkrystaller opptil

2,2 cmhaye,l,5 cm lange og 1,0 cm brede opptrer
hyppig og oftest sammen med stilbitt og scolesitt.
Elektronmikrosonde undersskelser har bekreftet
at krystallene er sterkt sonerte og bestir av bide
heulanditt-Ca og heulanditt-Sr (Nordrum et al.
2003). Mineralet er rapportert fra Charlotta og
Giken.

Scolecitt
Mineralet er vanlig i de zeolittfsrende 6rene og

det er ofte funnet i god kvalitet, isar i Mons Petter
gruve. Baller med radirere krystaller opptil 2,5-3 cm
i lengde harblitt innsamlet i druser som ogs6 inne-
holdt kalkspat, fl uorapofr llitt og stilbittkrystaller.
Scolesittkrystallene er fra hvite til fargelose.
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Natrolin(?)
Mineralet har blitt anfort pir en stuff fra Giken i

NHRs samling, men det viste seg ved narrnere un-
dersskelse 6 vrere scolesitt.

Okenitt
Mineralet ble rapportert av Vogt ( I 935, I 93 8), og

tilstedevarelsen er senere verifisert ved rontgen-
undersskelse pi Geologisk Museum. Baller av

radirere krystaller opptil 0,7 cm lange er observert i
smi druser sammen med fluorapofullitt. I Sulitjelma
gruvemuseum opptrer baller av radirere niler opptil
I ,5 cm i diameter pi en stor stuffmed fluorapoffllitt-
krystaller. Okenitt fra Ny-Sulitjelma finnes i NHRs
samling.

Chabazitt
Chabazitt fra Charlotta har blitt identifisert ved

rontgenundersskelse ved Geologisk Museum.

Gyrolitt
Grivite, ballformete crystaller opptil 1,6 cm i dia-

meter ble innsamlet av T.T. Garmo i 1985 i en tipp-
haug fra Charlotta pi bredden av Langvann og

forelobig etikettert gyrolitt. Dette er senere verifisert
ved rontgenundersskelse. Mineralet opptrer sammen

med scolesitt, fluorapofullitt, kobberkis og kloritt.

Harmotom
Dette mineralet er rapportert av Vogt ( I 93 5, I 93 8)

som et medlem av zeolittstadiet i mineraliseringen.
Fine, hvite krystaller av harmotom opptil I cm opp-

trer rikelig pi to stuffer fra Charlotta i NHRs samling.

De ble innsamlet i I 898 og 1904.

Harmotomlcrystaller opptil 0,7 cm fra Charlotta
grave, innsamlet I 898. Samling Naturhistoriska
rilcsmuseet, Stockholm. Foto O.T. Ljostad.

Laumontitt
Vogt (1935, 1938) nevner dette mineralet som et

medlem av zeolittstadiet i mineraliseringen. Laumon-
titt fra Jakobsbakken er identifisert ved rontgenunder-

sskelse ved Geologiskmuseum i Oslo.

Thaumasitt
Thaumasitt i Sulitjelma ble antagelig forst oppda-

get av Fredrik Carlson omkringl9l2-1914, og senere

identifi sert og beskrevet av Th. Vogt ( I 935, I 93 8) fra
Giken, Charlotta og Holmsen gruver, som det yngste

mineral i zeolittstadiet av mineraliseringen, og bevi-
selig yngre enn baritt. Thaumasitt er ganske vanlig i

6rene som den siste sprekkefulling. Det opptrer i stuf-
fer opptil hindstsrrelse, som hvite linser eller klum-
per av nilformete korn og radiare baller, med nil-
lengde opptil over I cm. Vogt (1938) beskrev sin stsr-
ste stuff med ren thaumasitt til i vare 27x27x18 cm

og veie 7.75 kg. Den ble funnet i en stor kvarts-
anhydritt-gips ire i svre del av Giken gruve.

Anhydritt
Krystaller av anhydritt opptil 5 cm lange er funnet

innefrosset i mediumkornet, massiv anhydritt. Frie
anhydrittkrystaller er ikke rapportert. Storparten av

anhydritten er funnet som fin- til grovkornete mas-

ser. Fargen er vanligvis distinkt fiolett. Mineralet er

oftest funnet sammen med kvarts, svovelkis, aktino-
litt, kloritt, kalkspat og gips. Det er rapportert av Cook
(1996) som en hovedbestanddel i sulfatirene pi dy-
pere nivier i Giken gruve. Det er ogsi rapportert fra
Charlotta.

Massiv, fibrig thaumasitt og gra kvarts. Stuff 5x7
cm. Samling Norsk B ergverksmus eum, Kongs berg.

Foto Gunnar Jenssen.
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En l3 cm lang druse fullstendig fylh med grovkornet gips.
Samling Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg. Foto O.T. Ljostad.

il

fr

Gips
Mineralet forekommer som tynne sprekkefyllinger

og storre drusefullinger. Det er ofte meget grovkor-
net, noen ganger opptil 5- l0 cm. Det er hvitt til farge-
lsst.

r

Coelestinkrystaller opptil 0,5 cm i liten druse i kvarts. Samling
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Foto Gunnar Jenss en.
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Anhydrittkrystall, 4,5 cm lang,
innefrosset i massiq mellomkarnet
anhydritt. Samling Norsk
B er gverksmus eum, Kon gs b erg.
Foto O.T. Ljostad.

Baritt (tungspat)
Klumper av massiv, blilig baritt opptil 5-7 cm med

smi kalkspatromboedere og tynne niler av et anti-
mon sulfosalt ble innsamlet av W.C. Brogger I 901 i



Giken gruve (Geologisk Museums samling). Vogt
( I 93 5 , I 93 8 ) rapporterte korroderte bl6gr6 masser av

baritt sammen med massiv thaumasitt fra en ire i
Giken gruve. Cook (1996) rapporterte mineralet som

en mindre bestandel i sulfatirene ofte sammen med

anhydritt. Baritt opptrer ogsi som matte, grilige ag-

gregater fra Charlotta, Giken og Bursi gruver.
Witheritt opptrer pi og innfingrer i 916 baritt.

Coelestin (colestin)
Vogt (1935, 1938) rapporterte coelestin, og ogsi

Cook (1996) observerte mineralet som en mindre be-

standdel i sulfatirene. En stuffmed blilige krystaller
opptil 0,5 cm i en liten druse finnes i NHRs samling.

Kvarts
Kvarts er en hovedbestanddel i 6rene og er ogsi

et vanlig aksessorisk mineral i ertsene. Mineralet
opptrer vanligvis som massive aggregater, men noen

bergkrystaller er funnet.

Albitt
Albittkrystaller som fullstendig dekket sideveg-

gene i en l0 cm bred 6re i Giken gruve ble rapportert
av Vogt ( 1938). Andre mineraler i 6ren var thaumasitt,

baritt, svovelkis, stilbitt, kloritt, og apatitt. Et grov-

kornet, svakt gulbruntaggregat sammen med kvarts
og anhydritt bestir av albitt ifolge rontgen-
undersskelse pi Geologisk Museum. Transparente,

fargelose, skarpkantede krystaller opptil 0,5 cm opp-

trer pi en stuff fra Charlotta i NHRs samling.

Kyanitt
Kyanitt er rapportert i krystaller opptil 5 cm i mas-

siv, remobilisert sulfiderts fra Sagmo og Jakobs-

bakken, i over 6 cm lange krystaller i kvartsirer fra
Ny-Sulitjelma og i vifter av krystaller opptil l0 cm i
stuffer rike pi kvarts, biotitt, kobberkis og magnet-

kis fra Jakobsbakken (Brynkilda).

Titanitt
Titanitt i matt, lysebrun farge er funnet innefros-

set i en grihvit matriks med litt pyritt og aktinolitt fra

Charlotta. Noen plateformete, ufu llendte krystaller
med diameter opptrl2-2,5 cm er observert. Titanitt er

rapportert i lokale, tynne, semimassive bind i
Charlotta. En av Norges beste titanittfunn ble gjort i
vegtunnelen nrermest Sulitjelma (se side 28).

Turmalin
Sm6, sorte n6ler (2-3 mm lange) av turmalin er gan-

ske jevnt spredd i en aplittisk granittgang pi ostsi-

den av Rupsidalen, forst oppdaget i 1897 (NRM).

Almandin
Krystaller av almandin er rapportert men opptrer

sjeldent.

Spessartin
Spessartin er en hovedkomponent i tynne,

metamorfoserte chertlag eller horisonter som enkelte
steder opptrer hyppig over ertsforekomstene.

Akt in o I it t /horn b I en de/as b es t
Aktinolitt opptrer hyppig i Srer og enkelte steder i

malmene. Hornblende er rapportert. Stuffer med as-

best med fiberbunter opptil over 10 cm i lengde og
tilsvarende i bredde finnes i museumssamlingene.

Amfibolasbest, 7 cm hoy. Samling Norsk
B ergverl<smuseum. Foto Gunnar Jenssen.

Kloritt
Kloritt, ofte grovkornet, opptrer som en omvand-

lingssone rundt malmkropper og er ofte tilstede i
irene.

Biotitt
Biotitt er funnet bide i tilknytning til omvandlings-

soner, irer og bergarter.

Andre primere mineraler
I sammenheng med malmene og irene er ogsi

mus covitt (inkludert gronn, Cr-forende varieteter),
epidot, klinozoisitt, talk, apatitt, montmorillonitt
og illitt rapportert. Diopsid, delvis utviklet som krys-
talleq er funnet pi fiellet "ost for Sulitjelmabreene".
Staurolitt er rapportert. Sideritt og dolomitt i krystal-
ler ble funnet i druser i veiskjreringer langs veien
mellom Fauske og Sulitjelma.
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Sekundere mineraler
Sekundrermineralene i Sulitjelma har vrert lite

piaktet. Goethitt er naturligvis utbredt. Ferrihydritt
eller gul oker er utfelt i en bekk ved Jakobsbakken
(Segalstad 2004, s. 34). Chalcanthitt er identifisert

20

(Soyland Hansen, pers.comm. 1997). Gedigent kob-
ber er trolig sekundar, og det opptrer tre andre se-

kundrere mineraler sammen med dette mineralet. To
av disse er trolig cupritt og tenoritt, det tredje er
bligront. Malakilt fra Ny-Sulitjelma og hisingeritt

Tabell l
Sulitjelma - liste over mineraler utenom aksessoriske etrsmineraler:

aktinolitt
albitt'
almandin
anhydritt'
apatitt'
aragonitt(?)
arsenkisr
barittl
biotitt
blyglans
boulangeritt
cassiteritt
chabazittl
chalcanthitt
coelestin2
cubanitt
cupritt

diopsid'
dolomitt
epidot
ferrihydritt
flogopitt-2M'
fluorapofullitt'
gips
goethitt
graphittt
gyrolitt'
harmotom
hematitt
heulanditt-Ca2
heulanditt-Sf
hisingeritt?
homblende
illitrl

ilmenitt2
kalkspat'
klinozoisittr
klorittt(klinoklor?)
kobber, gedigent
kobberkis
kvartsr
kyanittt
laumontittr
magnetkisr
magnetitt2
malakitt
montrnorillonittl
muscovitt2
(natro?)jarosittt
okenittr
parisitt(?)

rutil'
scolecittl
sideritt
sinkblender
spessartin
spinell
staurolitt
stilbitt'
svovelkisr
talk'?

tenoritt
tetrahedritt
thaumasitt
titanitt'
turmalin2
witheritt'

I verifi sert v.h.a. rontgendiffiaksjon,2 verifi sert v.h.a. elektronmikrosonde

Thbell2

Liste over aksessoriske ertsmineraler rapportert fra Sulitjelma kobberforekomster (etter Cook
AIIe har blitt bekreftetved mikroanalyser:

allargentum, Ag1_*,Sb*

altaite, PbTe

antimon, Sb

argentitt, AgrS
arsen, As
aurostibitt, AuSb,
bornitt, CurFeS,
boulangeritt, Pb5Sb4Sr

bournonitt, PbCuSbS,
breithauptiu, NiSb
chalcostibitt, CuSbS,
clausthalitt(?), PbSe

costibitt, CoSbS
dyscrasitt, AgrSb

elektrum, (Au,Ag)
empressitt, AgTe
geocronitt, Pb,r(Sb,As)uS,
gudmunditt, FeSbS

hessitt, AgrTe
jamesonitt, PbrFeSbuS,o
jordanitt, Pb,r(As,Sb)uS,
kongsbergitt(amalgam), (Ag,Hg)
16llingitt, FeAs,
mackinawitt, FenS,

meneghinitt, CuPb,,SbrSro
molybdenglans, MoS,
nisbitt, NiSb,
pyrargyritt, AgrSbS,

realgar, AsS
seligmannitt, PbCuSbS,
stannitt, CurFeSnSo

solv, Ag
tennantitt,
teb"hedrifi,(Cu"A.g,

tetradymitt, Bi2Te2S

tsumoitt, BiTe

vismut, Bi
vismutglans, BirS,
vismutholdig antimon, (Sb,Bi)

I



Tabell3.

Mineraler i sulfat-zeolitt flrene.

Sulfater

Gips,CaSOn.2HrO
Anhydritt, CaSOo

Baritt, BaSOo

Coelestin, SrSOo

Silikater

Zeoliter og tilknyttede mineraler

Stilbitt, NaCarAlsSir30rb' I 4H2O
*Fluorapoffllitt, KCarSirOroG,OH)8HrO
Scolecitt, CaAl2SLOro'3H2O

Heulanditt-Ca, (Ca,Sr)r_rAlr(Al,SiLSir3Or 
6' 

l2H2O
Heulanditt-Sr, (Sr,ca)r-rAlr(Al,si)zsil3036 1 2H2o
*Thaumasin, causir(cor)r(Sq)r(oH) rr.24Hro
Chabazitt, CaAl2Si4O 

r 2 
6H2O

*Okenitt, Ca,rsirsO46' I 8H2O
*Gyrolitr, Naca,u(SirrAl)O*(OIOs I sHrO
Laumontitt, CaAl2Si4Or2'4H2O

Harmotom, @aK),-r(Si,,A.l)rO16 6I{10

Sulfider Andre

Sulfater og zeolittstadium mi-
neraler er sjeldent tilstede i de

samme stuffene, med unntak av

den grilige baritt, i de samlinger
som er undersskt. Men ifolge
Vogts beskrivelser fra hoyere ni-
vier i Giken og Charlotta er de

ofte tilstede i de samme irene.
Thaumasitt inneholder sulfat.

Mindre mengder sulfider er
vanligvis tilstede. Kobberkis er
langt det vanligste, men ogsi
svovelkis, blyglans og aksesso-

riske ertsmineraler er ganske ofte

observert i zeolitt stadium stuf-
fer. Kobberkis inneholder lamel-
ler av cubanitt og inklusjoner av

sinkblende. Visuelt er det vanske-
lig 6 identifisere de aksessoriske
ertsmineralene, men en erts-
mikroskopisk undersskelse ville
trolig registrere mange.Kvarts

Kloritt
Aktinolitt
Albitt

Titanitt
Kyaniu
Biotitt
Muskovitt

Kobberkis
Blyglans
Svovelkis
Pb-Sb og Pb-As
sulfosalter
Magnetkis
Sinkblende
Cubanitt

Kalkspat
Witheritt
Magnetitt
Apatitt

Mineraler med en asterisk * er ikke klassifisert som zeolitter,

fra Giken er registrert i NHRs samling. Esken hvor
hisingerittstuffene har ligget er imidlertid tom, og en

etikett sier at to stuffer ble utlint til Thorolf Vogt i
Trondheim i I 923. Pi Fredrik Carlsons etikettfra l9l2
er det et sporsmilstegn, og identifiseringen er derfor

usikker. Det er trolig en rekke andre sekundrer-

mineraler tilstede.

Avsluttende bemerkninger
De massive, semi-massive og

impregnerte svovelkismalmer
(Cook 1996) ble opprinnelig av-

satt ved exhalativ-sediment&re
prosesse pi havbunn. Under en

periode med regional metamor-

fose ble malmene deformert og
rekrystallisert, og i noen grad

remobilisert, noe som resulterte i dannelsen av svo-

velkis-magnetkis-kobberkis- og massive kobberkis-
malmer, samt vekst av por$roblastiske svovelkis-
og arsenkiskrystaller. Sulitjelmamalmene demonstre-

rer et bredt og ofte spektakulrert spekter av deforma-
sjonsteksturer i sulfider (Cook et a1., 1993; Cook,
1996) og fortsatt brukes materiale fra forekomstene i

studier av deformasjonsmekanismer i sulfider (se

f.eks. Boyle et al., 1 998) og for undersokelse av kje-
miske teksturer i svovelkis (Craig et al., 1998), noe

som resulterer i viktige bevis for sulfid petrogenese.

De kryssende kobberkis- og magnetkisfsrende 6rene

og sulfat-zeolittfsrende irene ble dannet under den

retrograde del av den regionale metamorfosen.
Svovelisotop undersskelser (Cook et al. I 997) anty-

der sterkt at sulfatene ble dannet ved oksidasjon av
allerede eksiserende sulfider. Det brede spekter av
aksessoriske ertsmineraler (Tabell I ) forekommer ho-

vedsakelig i remobilisert malm og i irene.

2l

Arenes mineralparageneser
Vogt (1938) uttalte at thaumasitt er det yngste mi-

neral i zeolittstadiet av mineraliseringen. Stilbitt sy-

nes 6 vere eldre enn de andre tre vanlige mineralene

i zeolittstadiet i Sulitjelma: fluorapofl,llitt, scolecitt
og heulanditt. Okenitt er yngre enn fluorapofullitt.

En generasjon kalkspat er yngre enn de fire van-
ligste zeolittene, men kalkspat opptrer trolig i mer
enn en generasjon. Kvarts krystalliserte tidlig, kan-
skje tidligst av iremineralene. Men kvarts er ganske

ofte ikke tilstede.



Takk
Alf Olav Larsen (Norsk Hydro, Forskningssenteret

Porsgrunn) har utfsrt mange rontgenbestemmelser
av mineraler og har kommentert manuskriptet, Nigel
Cook ved NGU har gjort tilfoyelser til en tidligere
manuskriptversjon og Harry Evjen ved Sulitjelma
gruvemuseum har gitt tillatelse til i bruke gamle fo-
tografier i museets samling og informasjon om Sulit-
jelma. Hans-Jargen Berg har printet ut lister over
mineralidentifikasjoner og mineralstuffer fra Sulit-
jelma i Geologisk Museum i Oslo, og Dan Holtstam
har printet ut liste over mineraler fra Sulitjelma i NHRs
samling, rontgenundersokt "laumontitt" og ipnet
NHRs magasinsamling for undersskelse. Jan Holt
har beskrevet funnet av titanittdrusa, og Arn-Sigurd
Halmay, Mo i Rana, har sendt meg prover av gul
stilbitt. Elin Trsften i Trondheim har l6nt ut fotogra-
fier av "B&sta", Fredrik Carlson, og vert kilde til
biografiske opplysninger om familien. En varm takk
til alle sammen.
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Overingenior Fredrik Carlson (1 868-1 956)

Naturhistoriska Riks-
museet (NHR) i Stockholm

har den absolutt rikhold-
igste samling av stuffer fra

Sulitjelma fra for siste ver-
denskrig. Srerlig mange

stuffer innkom fra I 904 til
1919. Pe de fleste av eti-
kettene fra denne perioden

stir det "Gave fra Sulitelma
Aktiebolag ved Fredrik
Carlson. Hjalmar Sjogren."

Sjogren var professor ved Overinsenior Fredrik
NHR l90l-l922.Hanreiste Carlso"n ( I S6S_1956)
visse 6r i Nord-Norge og med Vasa-ordenen.
samlet inn store antall pro-

ver fra forskjellige forekomster. I Sulitjelma f,rkk han

hver gang store samlinger av Carlson og ogsi en-

kelte prover fra andre personer, for eksempel konsul
Nils Persson. Arene for Sjogrens bessk i Sulitjelma
kan leses ut fra etikettene: I 904 (47 stuffer), 1907 (28

stuffer), l9l2 (33 stuffer), l9l4 (32 stuffer) 191 9 ( I 07

stuffer). De siste stuffer NHR fikk av Carlson er fra

1934 og 1935, etter at han som pensjonist flyttet til
Stockholm.

Carl Fredrik Carlson ble fodt i Lerviken ved
Filipstad i Viirmland 12. desember 1868. Han ble ut-

eksaminert som bergingenior i Stockholm i 1 890. Han

var fsrst ansatt i Adegixden apatittgruver i Bamble,

hvor han traff Clara Marie G0ranson, fsdt 1875 i
Gliimminge i Sverige. De giftet seg i Skjerstad kirke i
Salten I . april 1899. Han hadde l.l .1898 blitt ansatt

som gruvesjef i Sulitjelma. Han ledet i mange ir gru-

vedriften, mens aktiviteten i Sulitjelma var pi sitt
hoyeste. Han var ansatt fram trl 1932, men han drev
med oppmilinger noen somre ogsi etter det.

Ekteparet Carlson fik:h ei datter, Esther Christine
Sofia, 28. januar I 900 og en sonn, Carl Johan Arne,
16. mai 1901. Sonnen druknet pi en studiereise til
USA 29.apri1 1947. Esther ble gift I 2. I . 1923 med berg-

ingenior Einar Troften ( I 89 I -1963), som ogsi arbei-

det i Sulitjelrna fra 1918, og de fikk datteren Elin Chris-

tine 6. 1 0. 1923 og sonnen Per Fredrik l2.l .1929 . Elin
var sekretrer pi Geologisk Institutt, NTH i Trond-
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