
Het kalkspaat op IJsland
.

Kalkspaat heet
op Ijsland: silfurberg, d. i. zilversteen.

De IJslandsche reiziger THORVALDUR, THORODDSEN verhaalt ons het

volgende uit zijne reis van 1882:

»Te Eskifjördur, eene handelsplaats aan het gelijknamige fjord,
vertoefde ik eenige dagen bij den koopman JON MAGNUSSON en bezocht

van daar uit den berg Helgustadafjall om aldaar de kalkspaatgroeve
te bezichtigen. Deze laatste bevindt zich niet ver van de hofstede

Helgustadir, een weinig dichter bij de zee, en in eene glooiing van

den berg, eene kleine 300 voet boven de oppervlakte der zee. Niet

ver van de hofstede stroomt een klein riviertje in zee, en hier van-

daan gaat men in een kwartier, hoogstens een half uur, naar de

groeve. Een kleine beek heeft zich langs de helling een weg gebaand
en daardoor eene vlakke geul gevormd. Deze beek heet Silfurlaekur¹

en heeft het eerst aanleiding gegeven tot het vinden van kalkspaat,
want zij voerde kleine stukjes van deze stof mede naar het strand.

Daarop werd een gedeelte van den berg aan de west- en de noordzijde

weggenomen om bij het kalkspaat te kunnen komen, en zoodoende

is er langzamerhand eene groeve ontstaan, die den vorm heeft van

eene langwerpige doos, 72 voet lang en 36 voet breed. Boven, onder

en ten westen van de groeve vindt men een vast gesteente (basalt);

zij wordt dan ook hier door een 16 voet hoogen basaltmuur begrensd.
Aan de oostzijde vindt men echter tusschen de groeve en de beek

eene smalle bank van zand en steenen. De helling der groeve bedraagt

gemiddeld 10 à 12 graden, die van den berg echter 15 graden».

Dr. HENRI LABONNE,
die gedurende de jaren 1886 en 1887 eene

reis door Ijsland heeft gedaan, verhaalt in zijne reisbeschrijving:
»De zichtbare mijnader helt onder een hoek van 25 graden en loopt
bijna volkomen van het noorden naar het zuiden. Een stroom, bekend

onder den naam van Silfurlaekur ,
heeft zich een doortocht gebaand

zelfs midden door de kalkspaatlaag heen.»
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Vervolgen wij thans het reisverhaal van den heer tuobodusen :

»Toen ik er voor de eerste keer kwam, was het bijna ónmogelijk

iets van het kalkspaat te zien, want de bodem der groeve was ge-

heel bedekt met puin on steenen. Vroeger haalde men het kalkspaat

uit verscheidene diepe gaten, voornamelijk aan de westzijde der groeve ,

doch deze gaten zijn nu alle met groote steenen en gruis aangevuld,

en overal vindt men diepe kuilen met water. Het was mij daardoor

onmogelijk de groeve behoorlijk te onderzoeken, als het puin en de

steenen
,

benevens het water niet vooraf daaruit verwijderd werden.

Ik liet derhalve de groeve reinigen, de grootste gaten ontruimen en

het water zooveel mogelijk afleiden; zoo kon ik dan in het midden

van Augustus, toen ik uit den Alphafjördur kwam, een nauwkeurig

onderzoek instellen.

Het basalt, waarin zich de groeve bevindt, bevat een geheel net-

werk van kleinere en grootere scheuren ; van boven en van onderen

beeft zich langzamerhand koolzure kalk (kalkspaat) vastgezet, zoodat

de groeve als het ware eene samenvloeiing is van een groot aantal

kalkspaatgangen, die naar alle richtingen loopen. Zij zijn zeer ver-

schillend van wijdte en komen in den vorm van wiggen in het ge-

steente voor, zoodat een kalkspaatader aan de oppervlakte 2 tot

3 voet in doorsnede kan zijn en eenige voeten dieper in den berg

zoozeer wigvormig toeloopt, dat de breedte daar slechts 2 tot 3

duim bedraagt. Evenzoo kan eene ader aan de oppervlakte smal zijn,

meer naar beneden toe breeder worden en zich dan weer vernauwen ;

of met andere woorden
,

het kalkspaat heeft zich hier ter plaatse, in

den vorm van ontelbare, kleine en groote, onregelmatige kolommen

in het basalt vastgezot. Dit netwerk van aderen schijnt zich in eene

langwerpig-doosvormige ruimte opgehoopt te hebben; men kan echter

niet met zekerheid zeggen ,
of dit nu eene groote holte in het basalt

is, alvorens men het gesteente rondom heeft verwijderd. Daar de

kalkspaataderen zoo onregelmatig en verschillend van grootte zijn,

kan men niet met eenige zekerheid zeggen, hoeveel kalkspaat er in

de groeve voorhanden is, maar naar alle waarschijnlijkheid is de voor-

raad vrij aanzienlijk.

Het kalkspaat is zeer verschillend van kwaliteit, en men kan het

in vier soorten verdeelen; 1. groote, doorzichtige en regelmatige

kristallen; deze zijn de zeldzaamste en worden voor verzamelingen

aangekocht en het best betaald: 2. fraaie geheel doorzichtige, doch

kleinere stukken
,

die echter geheel zonder gebreken zijn ; deze gebruikt
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men voor de instrumenten, die te pas komen bij het onderzoek van

het licht; 3. mooie stukken, die echter niet onberispelijk zijn en als

sieraad worden gebezigd; 4. afval of gruis, ondoorzichtig kalkspaat,

dat wit gekleurd is en vele barsten bevat; van deze laatste soort is

verreweg het meest voorhanden, zoodat de andere soorten hierbij

vergeleken bijna in het niet verzinken; dezen afval kan men gebrui-

ken bj de bereiding van sodawater, bij het kalkbranden enz. Overal

daar
,

waar de aderen aan de oppervlakte te voorschijn komen, vindt

men er slechts dit afval in ; de fraaiste kristallen bevinden zich altijd

in de weeke klei. Het grootste gat, dat men in een kalkspaatgang

heeft
gegraven, bevindt zich aan de westz jde en helt onder een hoek

van 40°. Het gat was twee manslengten diep en liep onder eene

laag basalt naar beneden, waardoor het eene dubbele opening had.

In het bovenste gedeelte, dicht bj de monding, zijn groote ,
ondoor-

zichtige kalkspaatkristallen , gemiddeld van 1 tot 2 voet, meest Rhom-

boiiders, met elkander vergroeid en vertoonen daar uitstekende pun-

ten ; deze worden bijna overal omgeven door reeksen en kransen van

desminkristallen
,

eene soort die op Ijsland veelvuldig voorkomt. Op
den bodem en langs den wand van dit gat staan basaltpunten; de

tusschenruimten zijn deels met ondoorzichtig kalkspaat, deels met

roodachtig grijze klei aangevuld. In deze klei vindt men de fraaiste

kalkspaat-kristallen, want hier hebben zij het best kunnen ontstaan

en groeien, zonder dat zij elkander in den weg stonden. Zeer veel

stukken kalkspaat hebben aanzienlijke gebreken; zoo treft men bj
vele stukken kleine scheuren aan, waardoor men er de kleuren van

den regenboog in ziet; zj schijnen ook dikwjls een groot aantal

doorzichtige naalden te bevatten, of ook wel fijne streepjes klei.

Dan weder ziet men eene grijze wolk midden in den steen en som-

lijds ook luchtblaasjes, die zich heen en weer bewegen, al naardien

men den steen keert. Sommige kalkspaatsteenen zijn vanbinnen helder

en doorzichtig, doch vertoonen van buiten eene bruine korst en zijn
bezet met kleine puntige kristallen.

Sedert het midden der 174e eeuw heeft men altijd zoo nu en dan

mts uit de kalkspaatgroeve gehaald; doch nooit zooveel dat het van

belang kan geacht worden; er was dan ook niemand, die er b jzonder
veel werk van maakte. Eens echter gaf de koning bevel daar kalk-

spaat op te graven, want in een brief van 11 April 1668 verzocht

Prederik III het kamer-kollege hem eenen steenbrekersgezel te bezor-

gen en hem dan zes maanden lang hulp te verleenen om kalkspaat
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te halen. In het volgende jaar ontdekte de natuuronderzoeker rar-

tiiolln in den steen de merkwaardige dubbele straal-breking. Ieder
,

die slechts wilde, nam nu maar kalkspaat uit de groeve. Eerst in

1850 begon men do groeve meer te ontginnen; omstreeks dit jaar

kreeg n.1. een koopman in Seydisfjördur, F. F. tiiomsen
,

van den

predikant thorarinn erlendsson
,

wien 3/4 der groeve behoorde,

verlof aldaar kalkspaat te graven; hij vervoerde een weinig door

middel van paarden naar den Nordfjördur en vandaar over zee naar

Seydisfjördur. In 1854 pachtte H. svendsen
,

de zaakgelastigde voor

OKRUM & WULF te Eskifjördur, het gedeelte van den predikant

ttiorarinn voor 10 Reichstaler per jaar.

Men vindt nergens zulk helder en fraai kalkspaat als in Helgu-

stadafjall, hoewel men ook wel op verscheidene plaatsen van het

Oost- en Westland kleine stukjes vindt. Zuiver kalkspaat is vol-

strekt niet ten allen tijde zeer gewild. Slechts weinig ervan wordt

gekocht tot het vervaardigen van optische instrumenten; de groote

stukken worden gekocht door musea of door verzamelaars; vandaar

dan ook, dat de prijs altijd zeer wankelend staat. Het zijn dan ook

de groote stukken kalkspaat, die den arbeid moeten betalen; het

gruis is altijd zeer laag in prijs, een last ervan kost gewoonlijk

slechts 30 kronen. De ontginning zal aanvankelijk wel met groote

kosten gepaard gaan, want er moet veel aan gedaan worden; boven-

dien is het arbeidsloon in den zomer te Eskifjördur zeer hoog, vooral

in den tijd der haringvangst. Toch is het kalkspaat zoo zeldzaam en

merkwaardig, dat het bepaald noodig zou zijn nu en dan eens een

weinig op te graven.

Hoewel het niet goed mogelijk is, dat de regeering die zich met

zulke ondernemingen afgeeft, toch reeds te veel zaken aan het hoofd

heeft, kan men toch ook niet verwachten
,

dat alles even goed en vlug

van de hand zal gaan ,
als zoo velen daarvoor zorgen moeten; boven-

dien zijn dergelijke ondernemingen zeer onzeker en hangt het van

vele omstandigheden af, of zij winsten zullen afwerpen of niet”.

• (Himmel und Er de.)


