
4, Svédország és Norvégia kőbányaiparáról.

Jelentés 1891 nyarán ezen országokba történt kiküldetéséről.

D r. ScHAFABZIK FEBENOZtŐl.

Tudjuk, hogy a geológia nemcsak elméleti tudomány, hanem kiváló
képen gyakorlati is. Az egyes országok rendszeres geológiai átkutatása, 
kartográfiái felvétele és leírása, egészen eltekintve a dolog tudományos olda
lától, már egymagában is olyan munkálkodást jelent, mely számtalan fon
tos és életbevágó kérdés megoldására nézve alapvető. Megbecsülhetetlen 
szolgálatokat tehet azonban a geológia az élet praxisának kivált akkor, ha 
bizonyos specziális tárgyról van szó. Ilyen pl. egyes bányák és bányavidé
kek részletes tanulmányozása ; ilyenek az agronomiai felvételek; hasonlók 
továbbá a geológiai véleményadások vízügyekben; ugyanilyenek mind ama 
törekvések, melyek a kőbánya és agyagipar igényeit kielégíteni vagy ezen 
ipart szélesebb alapra fektetni óhajtják; fontos végre az altalaj geológiai 
szerkezetének ismerete akkor, ha vasutat kitűzünk vagy monumentális 
épületeket emelünk stb. —  Egyes ilyen kutatások, milyenek pl. az utóbb 
említettek is, csak esetről-esetre merülnek fe l; mások pedig, a minők a 
bányászati vagy az agronomiai felvételek, iskolázott szakférfiak szakadatlan 
működését kívánják.

B öckh: János, a m. kir. földtani intézet igazgatója, már igazgatásának 
első éveiben igen jól érezte a gyakorlati geológia felkarolásának szükséges
ségét, s meg is tett mindent, a mit a szűk pénzügyi viszonyaink mellett 
felsőbb hatóságának javasolni vagy egyébként tenni lehetett. Nagy vívmány 
volt annak idején a bányageologiai felvételek szervezése, legújabb időben 
pedig sikerült az agronomiai felvételeket is megindítani. Volt azonban még 
egy harmadik irány is, melyben B ö c k h -János már 1883-ban előre vetette 
pillantását s ez az építőkövek és az agyagipar ügyének geológiai szempont
ból való felkarolása. Hogy a m. kir. földtani intézet ezen kérdéshez hozzá
szólhasson, mindenekelőtt gyakorlati gyűjteményekre volt szükségünk, 
s mindjárt a mondott időben meg is kezdettük a honunkban előforduló 
agyag- és kőfajok gyűjtését.
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Az agyagokról ezen alkalommal nem szólva, csak a kőzetekről emlí
tem meg, hogy azok az ismert köbczentiméteres alakban lettek beszerezve, 
a koczka lapjainak különböző módon való kidolgozásával, mi az illetőjkőzet- 
nek megmunkálhatóságát gyorsan és biztosan megítélni engedi. Az 1885-iki 
országos kiállításon 420 különböző lelőhelyről való kőzetet mutathatott be 
a m. kir. földtani intézet egy rendszeres katalógus kíséretében, a melyben 
az egyes kőzetfajoknak nemcsak tudományos neve és petrograiiai leírása, 
hanem előfordulási viszonyai és egyéb kereskedelmi szempontból fontos 
tudnivalók is fel vannak sorolva. Ma pedig már közel 1000 magyar kőzet
minta felett rendelkezünk, a melyek vagy már létező kőbányákból, vagy 
pedig olyan helyekről valók, a hol azokat fejteni lehetséges.

Büszkén tekinthet B öckh János igazgató úr erre az első ezerre, mert 
ezen szép és tanulságos gyűjteménynek létesítése legfőképen az ő müve. 
De hálásak is érte a szakkörök, a mérnökök, kivált pedig az építészek, kik 
e gyűjteményt jól ismerik és már nem egy fontos építkezés előtt konzul
tálták is.

A midőn azonban ezen hazai anyagokból álló koczkagyűjteményünk 
e magas számot megközelítette, még más irányban is óhajtotta B öckh János 
ezen gyakorlati gyűjtemény becsét emelni, t. i. az által, hogy a gyűjtés a 
külföld nevezetesebb kőbánya helyeire is kiterjesztessék. Ezen elhatározásá
ban több szempont vezérelte őt, mert a midőn a külföld leghíresebb kőzet
anyaga jól kidolgozott és típusos mintákban tényleg előttünk fekszik s mi 
nem pusztán a száraz leírásokra vagyunk utalva, legott egész lánczolata 
keletkezik a reflexióknak, a melyek a gyakorlati geológiára nézve felette 
üdvösek. Mindenekelőtt felmerül az a kérdés, vájjon nem-e volna nálunk 
az országban is hasonló minőségű anyag található, vagy nem-e pótolható 
esetleg mással, s ekkor felette kényelmes és biztos eljárás az, ha mi a kül
földi és a honi kőzetek koczkáit egymás mellé állítva, egymással közvet
lenül összehasonlíthatjuk. Azon esetben, ha az illető kőzet nálunk olyan 
minőségben, mint a külföldön csakugyan nem fordulna elő, akkor koczka- 
gyűjteményünknek ezen összehasonlító része legalább is útbaigazítja az 
építészt arra nézve, hogy a kívánt kőzetet tulajdonképen hol találhatja meg 
a legmegfelelőbb minőségben, —  másrészt pedig a saját kőiparunk fejlesz
tése szempontjából szintén meg nem vetendő annak a kiderítése sem, hogy 
melyek azon kőzetek, a melyek nincsenek meg a külföldnek, nálunk ellen
ben bőven előfordulnak. Szóval kritikai szemlélődésnek vethetjük alá az 
importálandó anyagokat; másrészt pedig ki fogjuk mutathatni a nálunk elő
forduló, netalán exportképes kőzeteket.

Kitetszik tehát már ebből is, hogy mű- és építőipari szempontból 
fontos kőzet-gyűjteményünk gondos ápolása és helyes fejlesztése által 
a kőipar terén a sok tekintetben tapasztalható bizonytalanság helyett
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lassacskán biztos ismereteket fogunk nemcsak szerezni, hanem terjesz
teni is.

B öckh János igazgató úr először is a skandináv félszigetre, Svéd
országra és Norvégiára irányította a figyelmét és az itteni híres gránit
bányák termékeit óhajtotta gyűjteményünk számára megszerezni. De egy
szersmind arról is meg volt győződve, hogy ez a dolog sokkal gyümölcsö
zőbb lenne, ha azon intézeti tagok közül, kik e gyűjtemény meghatározása 
és rendbentartása körül eddig is közreműködtek, az egyik személyesen 
utazhatna ki a helyszínre, a mennyiben ily módon még az előfordulási 
viszonyokról is biztos tudomást szerezhetnénk.

B öckh János igazgató úr erre az útra az én csekélységemet szemelte 
ki s miután áldozatkész pártfogónk Semsey  A ndok úr ezen terv valósítá
sára 500 frtnyi ritistipendiumot ajánlott volt fel, nyomban meg is tette 
ez ügyben a földmivelésügyi minisztériumnál a kívánt felterjesztést. Gróf 
B eth len  A ndrás, földmivelésügyi miniszter úr ő Excellentiája erre az igaz
gatóság tervezetét a magáévá tevén, nekem a nyár közepén kegyelmesen 
hat heti szabadságidőt engedélyezett, azon kikötéssel azonban, hogy ezen 
utazás által a rendes felvételi idő léiryeges csorbát ne szenvedjen.

Ennyit tartottam szükségesnek a dolog történetére vonatkozólag elmon
dani, mielőtt azonban magára ezen utazásomra rátérnék, legyen szabad 
ezen alkalommal is ok . B eth len  A ndrás miniszter úr ő Excellentiájának az 
engedélyezett szabadságidőért legmélyebb köszönetemet kifejeznem: fogad
ják továbbá hálás köszönetemet B öckh János igazgató úr az ügy terve
zéséért, valamint irántam való jóakaratának ez újabb jeléért, úgyszintén 
Sem sey  A ndok úr is, ki nemeslelkű felfogással e szép eszmét támogatta 
és kivitelét lehetségessé tette.

Legőszintébb köszönetemet fejezem ki továbbá mindazon uraknak, 
kik ajánló leveleikkel utazásom sikeréhez hozzájárultak és jó tanácsokkal 
elláttak, vagy pedig kirándulásaimon személyesen elkísértek és felvilágosí
tásokkal szolgáltak, nevezetesen A ltschul S. svéd és norvég konzul, B öckh 
János igazgató, dr. Szabó József egyetemi tanár, dr. T erv  Ö dön  közegész
ségügyi felügyelő, L óczy L ajos egyetemi tanár és K alecsinszky  Sándor 
vegyész irraknak Budapesten, B urgstaller  G yörgy úrnak Pozsonyban, 
S uess E de tanár urnák Bécsben, B ö h l  H ermán svéd kőbányabirtokos úrnak 
Berlinben, C hristensen  L ars úrnak Kopenhágában, L undgren  B ernhard  
egyet, tanár úrnak Lundban, W inter  G. német konzul úrnak Carlskronában, 
S chylander  K áro ly  kőbányaigazgatónak Wánewikban, A ndrén  G usztáv 
kőbányaigazgatónak Grafversforsban, T orell  O ttó úrnak, a földtani inté
zet igazgatójának és E rdmann E de geológus úrnak Stockholmban, br. N or - 
denskjöld  A . E . egyet, tanár úrnak Stockholmban, F rankl  osztrák-magyar 
főkonzulnak Stockholmban, H eberle  A . bányaigazgatónak Salaban, W itt
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Th. "bányamérnök úrnak Falúimban, M elkebson  J. A. mérnök úrnak Orsá- 
ban. Petebsen  P éteb  alkonzul és Busz F ebdinánd  titkár úrnak Cliristiániá- 
ban, Gude E b ié  mérnök és kőbányatulajdonos úrnak ugyanott, W ollin  A. 
bányaigazgatónak Lysekilban és végre L iepe  H. L. kőbányatulajdonosnak 
Göteborgban.

*

Skandinávia félszigete, mely területileg (13,775 □ m tf.jk b . egy hatod
dal nagyobb, mint Ausztria-Magyarország (11,333 □  mft.), felette sajátságos 
geológiai alkotásit. A félsziget legnagyobb részét a kristályos palák foglalják 
el s főbb kőzetei a vörös és a szürke gnájsz, továbbá az euritok, hellefliu- 
ták, dioritgnájszok, amfibolitok és phoxéngnájsz-félék. A gnájsz-formácziót 
T öbnebohm szerint két emeletre lehet osztani. Nagyjából csapása E— D-i, 
települése azonban felette komplikált s többnyire meredeken felállított pad
jai szorosan összetolt s legyalult redöknek felelnek meg.

Az üledékes kőzetek közül a legnagyobb szerepet a cambri és a szilur 
formácziók emeletei játszák, a melyek számos helyen, de szakadozott szige
tek alakjában borítják a kristályos palákat. Norvégiában főleg két régióját 
különböztethetjük meg a szilur formácziónak, még pedig a Iíristiánia mel
lettit és a Mjösen tava körülit. Svédországban a szilur leginkább a déli 
részekre szorítkozik. Westergötland, Ostergötland, Smáland és Schonen 
megyékben az alsó, Gotland szigetén ellenben a felső-szilur emeletei for
dulnak elő. Sok helyen, mint pl. az épen említett Gotland szigetén, vala
mint a híres Kinnekulle hegyen a Wenern tó partján a telepedés zavartalan 
és csaknem horizontális.

A szilurnái fiatalabb képződmények csakis Svédország legdélibb megyé
jében fordulnak elő, Schonenben, a hol az ENy— DK-i csapású szilur vonu
lathoz csatlakozva, keuper homokköveket, rhót-liaszi konglomerátokat és 
homokköveket és végre aránylag még legnagyobb területen szenon homok
köveket, mészköveket és krétát találunk. A rhét-liaszi lerakódások figye
lemreméltók még azért is, hogy kőszéntelepeket tartalmaznak és Skandiná
viában a foszil-szénre nézve Höganás az egyedüli lelőhely.

Bőségesen előfordulnak azután mindenfelé az eruptív kőzetek, melyek 
részint a kristályos palákat törik át, részint pedig a szilur lerakódásokat is. 
Legnevezetesebb minden esetre ama hatalmas gránitvonulat, mely Svédorszá
gon keresztül húzódik D-től E felé 130—-300 ,Kjm szélességben. Déli végét 
Carlshamn és Carlskrona városok körül találjuk, a honnét a Wettern-tóE-i 
csúcsáig meglehetősen összefüggő zónát kepez, azontúl pedig számos szigetre 
szétszakadva mind mkább kiszélesedik. Ez az Örebro-gránit vonulata, mely 
a kristályos palákat áttörte, de a cambri lerakódásoknál idősebb. Svédország 
Ny-i partján, mely a Kattegattra tekint, szintén találunk egy kisebb grá
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nit-vonulatot Lysekil és Fredrikshald-közt, mely tökéletesen ugyanolyan 
csapáséi, mint az Örebro-gránit vonulata.

Nagy kiterjedésű diabáz áttöréseket főleg a Wettern és Wenern tavak 
körüli szilurterületeken találunk, míg dioritok, gabbrók, hiperitek és porfi- 
rok nem csak a gnájszokon, hanem főleg a gránitokon is feltörnek.

Norvégiának legnevezetesebb eruptív kőzetei a szintén nagy, de sza
bálytalan alakú területeken előforduló grániton kívül, főleg a szienit, mely 
különböző porfirokkal társulva, a Kristiánia melletti vonulatot képezi; 
ezenkívül találkozunk mégrelszórva, de többnyire az ország belsejében kisebb- 
nagyobb gabbró-, diorit- és végre szerpentinizált vagy pedig még át nem 
változott oüvin kőzetfeltörésekkel is.

A skandináviai félsziget tektonikai s vele karöltve az orografiai alko
tása is felette sajátságos. A félsziget főhegységét Norvégiában, közel az 
atlanti partokhoz találjuk, míg tőle K-re Krisztiánia környékén és egész 
Svédországban a térszín fokozatosan mindig alacsonyabb dombokba megy 
át és végre a Wenern tavától K-re és DK-re úgyszólván egy hullámos sík
ságban végződik.

A norvégiai, glecserborította hegyláncz magassága a 600— 1200 
között változik, onnan keletre 600-tól 200-ra, egy következő övben 200-tól 
100-ra, a keleti tenger partjain pedig 100 métertől 0-ig száll alá a térszín. 
Tektonikai tekintetben is nagy az ellentét a norvég hegység és a svéd 
lapály között. Amott nemcsak a kristályos alaphegység palái, hanem még a 
szilurrétegek is erősen össze vannak gyűrődve, sőt Bergennél ez utóbbiak 
maguk is metamorfizmus útján kristályos palákká lettek átalakítva; a fél
sziget K-i részében ellenben a cambri- és szilurrótegeket teljesen zavarta
lanul és majdnem horizontális fekvésben találjuk. Suess itt látja kontinen
sünk északi részének nyugati és keleti kifejlődése között a határt, a mely 
felfogás szerint Svédország geológiai szempontból már a keleteurópai nagy 
táblához tartozik, a melyen a paleozoi periódus eleje óta nevezetesebb vál
tozások nem történtek.

*

A következőkben úti jegyzeteimet ugyanazon sorrendben adom elő, 
a mint azokat utazásom alatt gyűjtöttem. Először is Svédország K-i partja 
mentén Stokhóimba utaztam, onnét Krisztiánjába, végre pedig Svédországba 
vissza Göteborgba mentem, a hol feladatomat befejeztem.
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P o z s o n y . E városban azért szállottam ki, hogy a M e ye r  & B u r g - 
staller  czég újonnan keletkezett «A t t il a # gránitcsiszoló vállalatát meg
tekinthessem*. E telep, mely K éssél  & B öhl berlini czég és svéd gránit
bányatulajdonosok támogatása mellett lett életbe léptetve, egyéb ausztriai 
és magyar kőzeteken kívül főleg a svéd gránitok feldolgozását tűzte ki fel
adatául. A svéd származású kőzetek közül láttam egy vörös gránititot 
ibolyakék színű kvarczczal Wánevikről (10. sz.), egy nagyszemű gránititot 
Wirbóról (12. sz.), egy vörös földpátu és kékes kvarczú gránititot Elfvehult- 
ról (9. sz.), továbbá egy vereses gránititot Lysekilből és végre egy gyönyö
rűen színjátszó földpátu szienitet Fredrikswárnről Norvégiából. A magyar 
anyagok közül B ib el  J. ruszkiczai fehér márványait emelem ki, a melyből 
száznál több kisebb-nagyobb sirkövet láttam.

A g}rár berendezése modern s a nagy csiszoló műhelyben két, méternél 
nagyobb átmérőjű, öntött aczél abroncsokból konczentrikusan szerkesztett 
korongot látunk, mely horizontálisán, de excentrikus módon forog. 
Az abroncsok közötti hézagok arra valók, hogy két munkás folytonosan 
smirga iszapot lapátoljon közéjök, miáltal ez a korong alá jut és újból akczióba 
léphet. A csiszoló korongok mindegyike egy felül alkalmazott szánka segít
ségével előre és hátra mozog úgy, hogy bizonyos idő alatt a csiszolandó 
kőfelület minden egyes pontja érintve leszen. Ezen a módon nemcsak 
egyetlenegy darabot csiszolnak, hanem összeállítanak esetleg 30, a kőfa
ragó kezéből kikerült kőtömböt is oly módon, hogy a megcsiszolandó felü
leteket libellák segítségével mind ugyanegy síkba hozzák. Ez az eljárás nagy 
gondot igényel s ha a beállítás megtörtént, akkor a kőtömbök közötti hézago
kat kisebb kőlapokkal töltik meg és gipszszel öntik ki, úgy hogy az egész most 
már egyetlen felületet képez. Ez összeállításnál természetesen arra is kell 
ügyelni, hogy a csiszolandó kövek egyforma keménységűek legyenek. Egy 
ilyen kombinált gránitlap ottlétemkor 10‘5 f e l ü l e t ű  volt; simára való 
lecsiszoltatására pedig 4— 5 óra volt szükséges. A csiszolás először is 
aczélforgácscsal, azután smirgával, legvégül pedig vászontekercsekkel tör
ténik, a mely utóbbiak három körben vannak a korong alsó lapjához erő
sítve. Ezen tekercsek és az egyidejűleg alkalmazott ónoxid- vagy vasoxid- 
por adj aazután meg a már előbb smirgaiszappal simára csiszolt kőnek a 
tükörsima fényt.

Ottlétemkor egy horizontálisan egy irányban ide-oda mozgatható csi
szológép felállításán is dolgoztak, a mely hivatva van a kövek különböző 
profilú éleit kicsiszolni, úgyszintén készülőiéiben volt a kőfürész is, a melyet 
20—30 fűrészlapra rendeztek be, miáltal a beállított kőtömbből egyszerre

* Legújabb értesüléseim szerint ezen vállalat részvény társulattá alakult át, s 
képviselői S e n g e r  és A n d r e t t i urak Budapesten.
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ugyanannyi vékony lemezt nyernek. A gőzgép, mely ezeket a fő s még 
néhány mellékgépet hajtja, 78 lóerejű.

Ezen gyár versenyképessége a külföldiekkel szemben egyszerűen 
abban rejlik, hogy a bárhonnan is származó nyers követ vámmentesen 
kapván, a csiszolt kövekre kivetett magas vámtételt megtakaríthatja. Örö
mömre szolgált hallani, hogy Pozsony környékének népe, férfiak és asszo
nyok egyaránt, ügyesen és kedvvel végzik a finomabb kőfaragási, csiszolási 
és gépek körüli munkát.

B e r lin . Meglátogattam K éssél & K ohl czég nagy csiszoló telepét. 
(Elizabeth ufer 53.) E czégnek a berlinin kívül még a keleti tenger partján, 
Wolgastban is van egy, talán még a berlininél is nagyobb kőcsiszoló telepe, 
a hol a nagy gránitoszlopok számára egy hatalmas esztergapad is van. 
A berlini műhely berendezése olyan, mint a pozsonyié, mely utóbbi a 
berlini valamivel kisebb kiadásának mondható, sőt, a mint értesültem, 
a pozsonyi gőzcsiszoló egyenesen a berlini mintájára készült. K essed  
& K ohl főleg a saját svéd bányáikból származó anyagot dolgozzák föl. 
A műhelyben és az udvaron sok száz kész síremléket, valamint szobor 
alá való részeket láttam, melyek wáneviki, wirbói, lyseki gránititból, 
loftahammari dioritgnájszból, fredrikswárni szienitből és warbergi gyö
nyörű zöld piroxéngnájszból készültek. Ez utóbbiból készül Washington 
szobra alá egy számos részből álló hatalmas alapzat Philadelphia 
számára.

C a rls lia m n . Blekinge lán-ben. Svédországban ez volt az első 
nagyobb kőbánya, melyet megtekintenem alkalmam volt. A kőbányatulaj
donos czég: Karlshamns Stenhuggeri, Karlshamn. Igazgatója Jőrgensen Th. 
pedig rendesen Kjöbenhavn-ben lakik: Helgolandsgade 15. A kőbánya 
vezetője G ad J. mérnök.

A kőbánya Karlshamn városától DNy-ra, a tengerparton fekszik s vitor
lás csónakon oldalszél és evezés mellett 3A óráig tartott az út odáig. A ten
gerpart, a melyen a kőbányához tartozó épületek állanak, lapos, valamint 
az egész környék is. Hegyet vagy csak dombot is egyátalában nem látni, 
s semmi sem árulja el egy nagyobb kőbánya közelségét. Nem is olyan ren
des kőbánya ez, mint azt mi nálunk megszoktuk, hanem egy roppant nagy 
terület, mely fenyvessel van benőve. A csupasz, gömbölyű hátú, teljesen ép 
kőzetű gránitpúpok közvetlenül a tenger hullámaiból emelkednek ki, de 
oly gyenge lejtéssel, hogy rajtok egészen a víz széléig lemehetünk. Ezen 
széles gránitpúpok, a melyek Vb, 1/a, vagy olykor 1 holdnvi nagyok is, 
helylyel-közzel az erdő sűrűjéből is kiütik magokat. Sokszor gyenge lejtésű 
nagyobb területekké is olvadnak össze, a melyek teljesen csupaszok.
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A fenyiik, valamint a bokrok egyátaláabn csak a púpok közti csekély mélye
désekben tenyésznek, hol a csekély fekete humusz az elmosástól biz
tosítva van.

Az itt előforduló kőzet egy vöröses színű, középszemű gránitit, helye
sebben talán gnájszgránit, mely hatalmas, 0'5—-1 mj  vastag padokban 
fejthető. Már az egyes púpok hátán található padok oly frissek, hogy mind 
használhatók. Ilyen viszonyok mellett csak természetes, hogy a kőbányá
szat nem szorítkozik csak egy pontra és nem halad a mélység felé, hanem, 
hogy az egész tengerpart hosszában kiterjed. A fejtéshez ott fognak hozzá, 
a hol a követ legkönnyebben megkapják, vagy a hol azt kellő dimenziók
ban lerepeszthetik.

E kőbányában főleg utczaburkolásra való koczkaköveket készítenek, 
a melyeket Kielbe, Bremerhafenbe, Wilhelmshafenbe, Hamburgba, Warne- 
mündebe, Danzigba és Berlinbe elküldenek. Ivoczkáik igen kitűnőek, de 
nem oly szép szabályosak, mint pl. a mauthauseniek, a mennyiben a mun
kásoknak a dimenziókban bizonyos szabadság meg van engedve. A miket 
épen Berlinbe küldendők voltak, 19— 2 0 x 1 1 -— 1 4 x 1 8 — 30 mére
tűeknek találtam. Sokkal szabatosabban vannak kidolgozva járdaszegély
köveik, lépcsőik és járdakőlapjaik. A lépcsők különösen Kielbe és Flens- 
burgba szállíttatnak, a járdakőlapok pedig legutóbb a stettini pályaudvar- 
kirakására használtattak fel, a hol minden négyzetméter kész kövezet 
27 márkába került. E lapok dimenziói rendesen 1‘7 5 X 0 ‘50 mj , 0 ‘ 10 mf  
vastagság mellett. A kidolgozott lépcsők ára 0-17 mj  vastagság és 0-30 mf  
szélesség mellett, méterenkint 5 márka. De megrendelésre készítenek belőle 
nagyobb tárgyakat is, a milyen pl. az a félig kifaragott oszlop is volt, 
a melyet 0'50 m]  átmérő mellett 7 mj  hosszúnak találtam. Jelenleg azonban 
ezen bányavállalat leginkább nyerskövek termelésére fogja magát vetni, 
mivel G ad úr közlése szerint a kjöbenhavni szabad kikötő építéséhez ők 
bízattak meg a kőszállítással. Ezen kikötői munkálatokhoz 1500 köb fádén 
(1 fádén =  D699 m]) kőre van szükség s a legkisebb köveknek is legalább 
1 métermázsát kell nyomniok.

Van ezenkívül e czégnek még egy másik kőbányája is Karlshamn-tól 
KDIv-re, a M a ty ik  nevű tengerparton, a hol apró szemű szürke gnájsz- 
gránitból kizárólag utczaburkolásra való koczkaköveket állítanak elő. Ezek 
átlag 12 cftn vastagság mellett 20 cjm hosszúak és szélesek, s négyzet- 
méterje valamelyik közeli német kikötőbe szállítva kerül 7V‘2— 8 márkába.

K a r lsk ro n a . Blekinge lánben. E város körül számos gránit kőbá
nya van, legnevezetesebbike pedig T ju r k ő  szigetén fekszik. Tjurkő ama 
szigetláncznak képezi egyik szemét, mely Karlskrona kikötőjét a nyílt ten
gertől elzárja és megvédi, ezen helyet elsőrangú hadi kikötővé és a svéd

12A m. kir. földt. intézet évi jelentése 1891-ről.
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flotta főerősségévé teszi. A tjurkői, valamint még több más környékbeli grá
nit-bánya tulajdonosa W olff F. EL czége, melynek jelenlegi képviselője 
W in t e r  G., német konzul Karlskronában és R ost E rnő berlini kereskedő. 
Az átkelés Tjurkő szigetére csavargőzösön vagy 20 perczig tartott. E szi
geten több kőbányában vörös földpátú, meglehetős öregszemű gránititot 
fejtenek. En az első kettőt látogattam meg, melyek a legnagyobbakhoz 
tartoznak. Egyike ezek közül félholdalakú 6 mj  mély gödör, a melyben 
a gránit 0 ’5— 1 mj  vastag, majdnem horizontálisan fekvő padokban 
látható.

Rendesen kövezetkoczkákat állítanak elő az itteni bányákban, még 
pedig négyféle minőségben. Első minőség az, melynek valamennyi éle szé
pen ki van dolgozva s mely alul-felül egyforma széles; dimenziói olyanok, 
mint a mi mautliauseni koczkáinkéi. A másod-, harmadrendűek már nin
csenek oly nagy gonddal kidolgozva, alul sokszor keskenyebbek és mére
teikben 1— 2 °fm-rel varjálnak. E köveket Berlinben 10-— 13 márkáért 
adják el négyzetméterenként.

E gránit egyéb finomabb tárgyakra is alkalmas, a mennyiben elég 
nagy darabokban fejthető. A bányákban több két köbméteres darabot is 
láttam, az iroda közelében pedig egy 5'5 m]  hosszú oszlop hevert. Készí
tettek belőle sírköveket, de mivel Németországban néhány év előtt a csi
szolt kőárúkra magas vámot vetettek ki, azóta ez az üzlet egészen szünetel. 
Egy néhány megmaradt sírkő, mely állítólag már hat eve a szabadban áll, 
kitünően tartotta magát és politurájából mit sem veszített. A tjurkő-szigeti 
kőbányákban rabokkal dolgoztatnak, kiket naponta a karlskronai fegyház- 
ból szállítanak ide. Ebben a fegyházban őriztetnek a legöregebb és a javít
hatatlan gonosztevők. A rabok többnyire mind szálas, erős férfiak, s 
bámulva láttam, a mint néhány kalapácsiitéssei még asztal nagyságú tus- 
kókat is a kirajzolt vonalak irányában könnyedén széthasogatnak. E gránit 
minden irányban kitünően hasad, akár csak a csódihegyi andezit. A tulaj
donosok azonban nincsenek nagyon megelégedve a rabokkal, mivel nagyon 
lanyhán foly a munkájuk. Hárman-hárman dolgoznak egy csoportban, de 
mialatt egyikök akczióban van, azalatt a másik kettő a csendes szemlélő 
szerepét játsza. Ez onnét van, hogy a kőbánya-tulajdonosoknak nem sza
bad ambicziójukat külön pénzdíjakkal felserkenteni, a mennyiben legtöbb, 
mit egy rabnak szereznie szabad, hetenkint 2 korona. Ezt könnyűséggel 
kiérdemli a hét elején, a többi időt azután ólálkodással tölti.

A rabokat fegyveres fogházőrök szokták a bányákba kísérni, s hogy 
valamelyikök meg ne szökhessék, munkaközben is őrt állanak a bánya 
körül. Ez egyik oka annak, hogy a raboktól mívelt bányákat nem igen ter
jesztik ki oldalt, hanem inkább a mélység felé, hogy ezáltal a gonosztevő
ket könnyebben szemmel tarthassák. A törmeléket kitargonczázzák a kőbá
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nya szélére, hol eddigelé már egész sánczokat halmoztak fel, mi idővel oly 
nehézségeket fog okozni, hogy más ponton lesznek kénytelenek új bányát 
nyitni, a minek azonban, tekintve, hogy mindenütt grániton járunk, 
semmi sem áll útjába.

Lent a mélyben a rabok csoportjait, fent a törmelék-sánczokon a 
fegyveres őrszemeket látni, valóban szokatlan látvány. A mint értesültem, 
mindössze 500 rab, de azonkívülmég 1500 czivil munkás is szokott a karls- 
kronai kőbányákban alkalmazást találni.

A sziget különböző pontjairól keskeny vágányú síneken viszik a kész 
koczkákat a kikötőbe, a többi szigetekről pedig két kis csavargőzös szedi 
össze a kész árut. A legszebb koczkákat, az első minőségűeket a várban 
lévő fegyházban dolgozzák ki azok a rabok, a kiknek kimenniök nem 
szabad, s ezen czélból a nyersen kihasított köveket előbb a fegyházba kell 
átszállítani.

A legtöbb koczkát Memeln-be, Danzigba, Stralsundba, Kielbe, Wil- 
helmshafenbe, Hamburgba, sőt kisebb hajókra átrakva, az Oderán fel, a 
Spree folyón egészen Berlinig szállítják.

Karlskronától nem messze Ny-ra a vörös gránititot az aprószemü 
szürke gnájszgránit váltja fel, mely a part mentén egészen Matvikig húzó
dik Karlshamn közelében.

W á n e v ik . Ezen a köbányaipar szempontjából igen nevezetes hely 
Smálandban, Kai mar lan kerületben, a keleti tenger partján, Oskarshamn 
közelében fekszik. Az egész terület, mely K éssél & B öhls granit-actiebolag 
czég birtokát képezi, több svéd négyzet mértföldre terjed ki, és délfelé Pás- 
kallavik városka határáig ér le. Ezen a sík, sűrű fenyvesekkel borított 
területen a fényük csoportjai között lépten-nyomon gránit-púpok ütik fel 
magukat. Az Örebro gránitvonulat Iv-i széle ez, de az uralkodó grániton 
kívül még egyes diorit vagy porfirteléreket is találunk.

Wánevik körül a gránitit mérsékelten öregszemű; elegyrészei a hús
veres orthoklász, a kékes kvarcz és gyéren a fekete csillám. A kvarcz színe 
padonkint változik a világos kalczedon kék színtől, az égkék és violakékig, 
mi természetesen az egész kőzet színére és tetszetősségére nézve is befo
lyással van.

Wánevik körül öt kőbánya létezik, s azonkívül meg a szomszédos Ber- 
gában is nyitottak néhányat. Ezen kőbányák mintaszerűeknek mondhatók 
s S chylandee  K áeolt , e kőbányák igazgatójának az a helyes törekvése, 
hogy a kőzeteket a mélység felé tárja fel. Az előhaladottabb bányákban 
már le is mentek 12 mj  - nyíre. A gránit fejtésére rendkívül kedvezők a 
viszonyok. Lefödni való kőtörmelék ugyanis a gránit-púpok tetején abso- 
lu te nem alkalmatlankodik; de azért az a szikla, a melyen állunk, olyan

12*
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üde, akár csak az, a mely 12 ™j mélységből kerül fel. A fejtendő darabok 
dimenziói továbbá maga a természettől vannak megadva. A gránitpúpok 
ugyanis három irányban mutatnak természetes elválási hasadékokat, a me
lyek közel, vagy sokszor teljesen a koczka lapjainak felelnek meg.

Az egyik bánya szélén egy ilyen összefüggő gránittömb hosszát 
21 mj -nek, szélességét pedig 2 ^ -nek találtam, míg a pad vastagsága 6”/ - t  
tett ki. Egy másik még fel nem tárt helyen egy 18 mf  hosszú és 4 nJ széles 
sértetlen gránitlapot láttam. Már ebben a két esetben is tehát olyan ter
mészetadta tömbökkel állunk szemközt, a melyeknek köbtartalma 252 *ys, 
illetve a másiké 6 '"'j padvastagság mellett 432 “j/3; de S chylander  szerint 
találtatnak olykor tömbök 1200 “]f8-rel is.

A fejtésnél úgy járnak el, hogy e tömböket egyelőre csak megmozdít
ják. E végből egy fúrólyukat (e) mélyesztenek az a— b elválási lap mögött 
(1. ábra), még pedig annál közelebb hozzá, mennél nagyobb a megmozga-

* e  6

tandó kőtömb. E fúrólyuk (2. ábra) 7— 8 ^  átmérőjű s körülbelül olyan 
mély, mint a lefejtendő tömzs magas. A fúrólyuk aljára egy kúposán meg
faragott fadugót helyeznek el (d), fölébe azután a puskaport ( p ) ; a lyuk
felső nyílását pedig agyaggal és czementtel (a)  tömik be. Két gyujtózsi- 
nőrt (z )  vesznek, hogy a puskaport annál biztosabban felrobbanthassák. 
A konikus fadugó S c h y IjAn d e r  szerint arra való, hogy a robbanásnál kelet
kező gázok ne csak a fúrólyuk közepén hassanak, hanem a dugó melletti 
térre lecsapva, alul is erélyesen működjenek, mi által a kőtömb egyenleteseb
ben lesz megmozgatva. Hogy a gázok a repedésekbe el neszéledhessenek, mi 
által hatásuk gyöngíttetnék, mindazokat a rejredéseket, melyek a fúrólyuk 
körül vannak, czementtel öntik ki, vagy agyaggal tömik be. Egy ilyen rob
bantásnak, a mint azt magam is láttam, nincsen több hatása, mint hogy a 
kőtuskót néhány czentiméternyire előre tolja, a mi tökéletesen elegendő is, 
a mennyiben a több oldalról neki támasztott feszítő-rudakkal a hatalmas
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sziklát most már könnyű szerrel ledöntik. Minthogy a követ ilyen dimen
ziókban nem használhatják, hozzálátnak a felaprításához, a mi úgy törté
nik, hogy a kirajzolt vonal mentén véső és ütő segítségével 10—-15 ^ -n y i  
távolságban lyukakat vernek, a melyek nyilasaiba azután egy sor éket 
helyeznek el, a miknek beleverése által a kő végre ketté reped. Hogy e

2. ábra. 4. álra.

repedés egyenes lap (abccl) szerint történjék, legalább minden második 
lyukat mélyebbre csinálják (3. ábra).

Ezeket a repesztésre szolgáló lyukakat elég gyorsan fúrják ; rendesen 
hárman dolgoznak együtt, ketten nagy sulykokkal ütéseket mérnek a véső 
fejére, mig a harmadik társuk a vésőrudat minden ütés után kissé meg
forgatja, A fúrólyukba vizet öntenek. Egy ilyen, 1 méter mély lyuknak a 
.kifúrása alig tart tovább félóránál. A mélyebb lyukakba olykor lefelé vas
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tagodó síneket (s )  helyeznek el, mi által a helevert ék fe j  alantabb ponton 
igyekszik ketté feszíteni a követ (4. ábra). Láthatjuk tehát ezekből, hogy 
már csak a nyers kőtömbök kihasítása is elég nagy fáradsággal jár.

Minthogy a kőbányák voltaképen inkább gödrökhöz hasonlítanak, 
mi sem természetesebb, minthogy a víz minden eső után bennök meggyű
lik. De hogy azért akadály nélkül folyhasson a munka, minden bányában 
egy sarkot jobban mélyítenek ki, a melyből azután az összegyűlt vizet 
időnként egy primitív, de jól működő, fából készített, kézi szivattyúval 
kimerítik.

A már kellőképen kihasított kőtömböket daruk segítségével emelve 
ökrös szekeren szállítják azután mindenfelől vagy a kőfaragó műhelybe, 
vagy pedig egyenesen a kikötőbe.

Az igazgatósági épület közelében lévő nagy bányában legfelül 6 
világoskék kvarczú gránitit fekszik, alatta pedig ugyanolyan vastagságban 
violás kvarczú következik. A felső gránitot, minthogy színe kissé fakó, 
inkább épületkövekké és hidoszlopokká dolgozzák fel, míg az alsó pad 
emlékkőnek való. A szomszédos bányákban azonban már a felső réteg grá
nitjának is oly szép kékszinű a kvarcza, hogy ezt is igen szívesen választ
ják talapzatkövekre.

A wáneviki gránitit rendkívül szilárd. A berlini építő-anyagok szá
mára berendezett kísérleti állomás főnökének, dr. Böhme tanárnak vizsgá
latai szerint (1891), ezen gránit négyzetczentiméterenként átlag csak 
2500— 2600 kilogrammnyi nyomás mellett éri el törési határát; a fagyasz
tás kísérletek pedig semmi néven nevezendő nyomot nem ejtettek rajta.

A ’Wánevikról származó gránititok az üzletben a 9. és 10. számot 
viselik.

A wáneviki gránititot főleg Németországba viszik, hol Ívessel & B öhl 
berlini és wolgasti gőzcsiszoló műhelyeiben kidolgozzák. Legújabban a 
nyers tömbök osztrák csiszolókba, s a mint tudjuk, mi hozzánk Pozsonyba is 
eljutnak. Németországban eddig vagy 60 szoborhoz készült belőle talapzat, 
s ugyanebből az anyagból építették az új dirschaui vasúti hidat. Mint sírkő 
Közép-Európában nagyon el van terjedve, épületkő gyanánt pedig főleg 
Észak-Németországban használják.

E részvénytársaságnak azonban még másfelé is vannak kőbányái, 
nevezetesen Wirbó mellett, továbbá Loftabammar szigetén, Lysekil mellett, 
Warbergnél és Friedrichswárn mellett Norvégiában. —  Mivel a három 
utóbb említett helyet csak utazásom vége felé érintettem, ezeknek leírását 
későbbre hagyom.

W ir b o ,  Oskarshamn-tól kissé E-ra. A kőbánya egy kis szigeten van 
"Wirbóval szemközt. A több napig tartott nagy vihar miatt, mely Wánevik-
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bán létemkor dühöngött, e sziget meglátogatásáról le kellett mondanunk. 
E szigeten különben csakis fejtési és repesztési munkákkal vannak elfog
lalva, a mennyiben a nyers tuskókat azonnal áthozzák a wáneviki kőfaragó 
műhelybe, a hol bőséges alkalmam volt ezen gránitit minőségéről és dimen
zióiról kellő felvilágosítást szereznem. A wirbói gránitit túlnyomóan húsveres 
földpát, világoskék, majdnem színtelen kvarcz és elegendő fekete csillámból 
áll. Szövete öregszemű, sőt a hüvelyknyi ortkoklaszoknál fogva porfiros. 
A raktáron volt tömbök ép oly nagyok, mint a wánevikiak, s a svéd gráni- 
titok közül, melyeket a kontinensen használtak, ez volt az első.

Miután ugyanis Németországban ennek a századnak az elején már 
feldolgoztak volt minden nagyobb vándorkövet, a hatvanas évek vége felé 
a berlini monumentális «Sieges-denkmal»-t tervezték, a melynek hatalmas 
oszlopaihoz azonban közelben nem találták meg a kellő anyagot. W o lff  
karlskronai német konsul volt az, ki ekkor a wirbói gránitot felfedezte és 
Berlinben bemutatta. A kő elfogadtatott, úgy, hogy W olff  1869-ben meg
nyithatta Wirbó szigetén a kőbányát, melyet később 1875-ben szintén 
K é ssél  & B őhl  czége átvett.

Öregszemű porfiros szöveténél és mustrázatánál fogva kivált nagyobb 
emlékművekhez igen alkalmas s eddigelé a Siegesdenkmalon kívül Német
országban még vagy 20 nagyobb emlékműnél lett alkalmazva ; nálunk 
pedig a nemsokára felállítandó honvédszobor alapjának egy része fog belőle 
elkészíttetni.

Meg kell végre még említenem, hogy a Wánevik környéki gránitok 
nyers tömbjeiből évenként egész hajórakományok mennek Aberdeen-be, 
a honnét megcsiszolva Amerikába vándorolnak.

A wirbói gránitit az üzletben 12. számmal jelöltetik.

L o fta h a m m a r  (S lip h o lm e n ). Ezen a szigeten kétféle kőzetet 
fejtenek, még pedig egy feketés-szürke dioritgnájszt, babnagyságú porfiro- 
san behintett amfibolokkal, valamint továbbá egy aprószemű, tömött, fekete 
hiperit-féle kőzetet. Az előbbi kivált oszlopokra alkalmas, s Wánevikban 
láttam belőle 3 hosszú és 0'80 mj  átmérőjű monolithokat. A mi körül
belül már a legnagyobb elérhető dimenziókat jelzi. Az aprószemű hiperi- 
tet ellenben, csak kisebb tömbökben lehet fejteni. Mind a két kőzetet 
komor színezeténél fogva leginkább sírkövekké dolgozzák fel.

A slipholmeni fekete dioritok és hiperitek a 24-ik üzletszámot viselik.

W e s te r v ik . Ezen városnál, mely szintén még Smálandban fekszik, 
a partoktól beljebb húzódik az Örebro-gránit K-i széle, kristályos paláknak, 
főleg amfibol-gnájszoknak engedvén át a térszint, a mely már a Westervik-
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tői ÉK-re fekvő Loftaliammar sziget talaját is képezi. Westervikben a 
S chanong czégnek vannak kőbányái, még pedig a várostól ENy-ra a Kel- 
sokker tó partjain. Az itt feltárt kőzet egy aprószemű dioritgnájsz, mely 
rendkívül szívóságánál és üdeségénel fogva kétségkívül kőfaragásra 
igen alkalmas kőzet, mely azonban azon szépséghibában szenved, hogy 
feketés-szürke tömegében helylyel-ltözzel vastag kvarczerek mutatkoznak, 
a melyek nagyobb egyöntetű színű daraboknak a fejtését lehetetlenné teszik. 
Egy-egy helyen 4— 5 ™/-nyíre hatolnak be a domb belsejébe, s akkor másutt 
nyitnak újabb bányát, s eddig már öt ilyen kőfejtő létezik, a melyek egyiké
ben a dioritgnájszpadok feküjében közönséges szürke gnájszpadokat figyel
tem meg KNy-i csapással és meredek E-i düléssel.

Ezen dioritot leginkább csak 1— 2 mj s-nyi darabokban fejtik és sír
kövekké faragják ki, a mikből legnagyobb része még csiszolatlan állapotban 
Iijöbenhavnbe és a német kikötő városokba megy. Egy kisebb részt pedig 
magában Westervikben dolgozzák föl a helyi szükséglet fedezésére. A czég
nek ugyanis saját kőfaragó és gőzcsiszoló műhelye is van, a melyben a kövek 
kifogástalan módon fényesíttetnek. A sírkövek egyenként dolgoztatnak ki, 
oly módon, hogy az aczéllemezekből szerkesztett és súlyokkal megrakott 
csiszoló vánkos a smirgával behintett kőlapon ide és oda tolatik, a mi vagy 
kézi erővel vagy pedig géppel történik. A csiszoló gép mechanizmusa igen 
egyszerű, a mennyiben transmissziók segítségével egy egész sor hajtókereket 
hoznak mozgásba, a melyekre oldalt a csiszoló vánkosokhoz kapcsolt rúd- 
végek exczentrikus módon vannak odaerősítve, mi által a hajtókerék forgása 
mellett a kövön fekvő csiszoló vánkos előre és hátra mozog. Egy összetett 
emeltyűrendszer segítségével pedig egyidejűleg lassan jobbra és balra moz
gatják a vánkosokat, úgy hogy ezen kettős mozgás következtében a csiszo
landó felület minden pontján egyformán fényesítve lesz. A berendezésnek 
legtöbb része faoszlopokból és rúdakból készült, minélfogva nem lehet va
lami költséges.

G ra fv e rs fo r s , Öster-Götlandban. Grafversfors a második vasúti 
állomás Norrköpingtől E-ra. A térszín itt már valamivel változatosabb, a 
mennyiben az itteni tavak körül már jókora fenyves dombok emelkednek. 
A vasút itten egy nagy gránitszigetet metsz át, mely minden oldalról kris
tályos paláktól van körülvéve. Grafversfors mellett a gránit több nevezetes 
kőbányában van feltárva, de azonkívül van még a távolabbi környéken is 
egynéhány, melyet szintén innét igazgatnak. A vállalat czíme : « Grafvers
fors stenhuggeri och sliperi.» Tulajdonosa pedig: «A k:tiebolaget E inspongs 
Stvoeebbuckb az itteni vaskohászati és vasöntöde társulat, mely főleg ágyú
kat és lövedékeket készít.

A kőbányák fenyvesek között kissé E-ra, a vasút nyugati oldalán, egy
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bájos tó partjain fekszenek. Ennek a tájnak neve Hammarbacken, és ré$ze 
a Kolmárden hegységnek. Először is három egymás mellett fekvő kőbányára 
bukkantunk, a melyeknek kőzete öregszemű gránitit. Elegyrészei túlnyomó 
mennyiségben hamvasszürke nagy földpátkristályok, melyek kissé labra- 
dorizálnak, kalczedon-kék kvarczszemek és egyes fészkekben fekete biotit. 
A legnagyobb darabok, miket itt fejteni lehet, a 2— 3 mj %-1 nem haladják 
meg, de jelenleg a fejtés ezekben a kőbányákban szünetel. Ez a gránitit 
5 számmal van jelölve. Alig egy puskalövésnyire tovább E-ra a gránit színe 
egyszerre megváltozik élénk vörössé. Az itt fekvő meglehetős nagy kőbá
nyában az öregszemű gránitit húsvörös földpátból és vagy harmadrészben 
kalczedon-kék kvarczból áll, míg a csillám egészen háttérbe szorult. Az itt 
fejthető kőtömbök csakugyan hatalmasak, s ottlétemkor épen egy olyan 
prizmát hasítottak le a kőbánya függőleges falából, a mely 6 mJ hosszú, 
4 magas és 2 mj  széles volt, köbtartalma tehát közel 50 *V8-t tett ki. Ezt 
a gránititjukat jelöli a társaság í. számmal, és ebből láttam 8 darab hatal
mas oszlopot 4'25 m]  hosszúságban, a melyeket a kjöbenhavni műcsarnok 
számára rendeltek meg. Eleven színe és öregszeműségénél fogva talapzat
kőnek is ajánlkozik. Ugyanebből az anyagból készült az a gyönyörűen kifa
ragott és csiszolt, 4'26 mj  átmérőjű csésze is, melyet a hindi új egyetem 
előtti szökőkút tetején látni alkalmam volt. Aberdeenbe pedig évenként 
átlag vagy 1000 tonna nyers tömböket szállítanak.

Egy másik szomszédos bányában, mely a 3-as számot viseli, szintén 
vörös még a gránitit, de földpátja fakóbb, a melyhez a kalczedonszínű 
kvarczon kívül még kevés biotit is szegődik.

A vállalat a legnagyobb súlyt az 1-ső számú gránitit fejtésére fekteti 
ugyan, de azért Andrén.G. tír, a kőbányák igazgatója, szívesen szolgált a 
vállalat távolabbi kőbányáiból is mintákkal és felvilágosításokkal. E bá
nyák, a melyek némelyike csak alig nyittatott meg, a következők:

4. szám. Aprószemű, egészben véve barna színű gránitit, a mely hús
vörös orthoklász, szürkés kvarczszemek és fekete csillámpikkelykékből áll. 
Előfordulásának helye M a r ő  és B e n ő  s z ig e te k  a Bráwiken fjordban 
50 /%fm-re Norrköpingtől K-re, Östergötlandban. A kőzet 30— 50 vastag
padokban fordul elő, a melyek 10— 20 mj  hosszúságban is fejthetők. Hogy 
milyen üde ez a gránitit s mennyire erős az összetartása, legjobban bizo
nyítja az a belőle fűrészelt 2'50 mj  hosszú gránitrúd, a melynek szélessége 
és vastagsága nem több mint 32 Kongása valami érczrúdéhoz hasonló. 
Eoppant szívósságánál fogva leginkább kövező anyagul ajánlkozik ez a kőzet, 
míg monumentális czélokra aprószemű szöveténél és egyhangú színénél 
fogva kevésbbé kedvelik.

6. szám. Középszemű, egészben véve szürke gránitit, mely fehéres 
földpát, színtelen kvarczszemekből és fekete csillámpikkelyekből áll. E kő
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zet Södermanland H ö g s jö  nevű vasúti állomása mellett fordulnak elő, a 
hol, daczára annak, hogy rendes kőbányák még nem léteznek, mégis:
3— 4 m] 3 nagyságú darabokban fejthető.

7. sz. Aprószemű, világos szürke gránitit, melynek elegyrészei a fe
héres földpát, színtelen kvarcz és fekete biotit. Lelőhelye ugyanaz, mint a
4. számú gránitité. Ez a gránitit fajta leginkább kövező koczkára és járda 
kőlapokra való.

8. sz. Oregszemű, porfiros, vörösfoltos gránitit, a melyben a nagy 
vörös orthoklászok mellett még apróbb fehér földpátok is láthatók; azon
kívül gyengén hamvas-kékes kvarcz és egyes fészkekben biotit. Ez a gránitit 
szintén a Kolmárden hegységben fordúl elő a g r a fv e r s fo r s i  vasúti állo
más közelében s szükség szerint 25'— 30 ’f 3 nagyságú tömbökben is 
fejthető.

9. sz. Középszemű, porfiros szövetű gránitit, a melyben a szennyes
zöld kvarcz és fekete csillámból álló apróbb szemű elegyben nagyobb világos 
barna földpátok vannak beágyazva. Eejtési helye Östergötlandban, B ra n - 
k e b e r g  vasúti állomás mellett fekszik, a hol 6— 10 mf hosszú és körülbelül 
1 ’Y vastag padokban fejthető.

10. sz. Hiperit, fekete színű, doleritos szövetű. Ez a kivált sírkövekre 
igen alkalmatos kőzet H u k e d a l mellett fordul elő Smálandban, körül
belül 3 7 ^ -re K-re Málaskogs vasúti állomástól. E kőzetből 1— 2 m/s-nji 
darabokat is lehet fejteni, ámbár bajosan, mivel sokszor repedésektől van 
áthatolva.

Végre megemlítem még, hogy Grafversforsban egy jól berendezett 
csiszoló műhely létezik, melyet vízi erővel hajtanak. A berendezés hasonlít 
a westervikihez, de annál mégis szolidabb szerkezetűnek látszik. Gránit és 
hiperit emlékköveken kívül még fenőkövek előállításával is foglalkozik e 
gyár, a mihez részint finomszemű muszkovitos kvarczitot G rön im lt-b ó l, 
Schonen megyéből, részint pedig finomszemű szilur homokkövet O rsá-ból, 
Dalarne megyéből hozatnak.

S to ck h o lm . Mindenekelőtt a svéd királyi földtani intézetbe siet
tem, hogy gazdag geológiai gyűjteményeit, különösen pedig a gyakorlati 
geológiai gyűjteményeket megszemléljem s hálás köszönettel kell ezen a 
helyen Tokell Ottó igazgató, valamint E bdmann Ede geológus urak azon 
szívességéről megemlékeznem, a melylyel intézetükben kalauzoltak. Az in
tézet rendszeres geológiai gyűjteményei két hatalmas, 40 lépés hosszú és 
9 lépés széles, emeletmagasságú s fönt galériákkal ellátott teremben vannak 
elhelyezve; oldalt pedig ezekhez még három kisebb terem csatlakozik, a 
melyek ketteje 18 lépés hosszú és 4 lépés széles, mig a harmadik közönséges 
kétablakos szobának mondható. Ez utóbbi, valamint a kisebb termek egyike
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kizárólag a gyakorlati gyűjtemények számára van lefoglalva. Ezek közül ki
emelem az apatit előfordulások gyűjteményét, továbbá a porczellángyártás 
szempontjából a kvarcz-, a földpát és a kaolin-előfordulások specziális gyűj
teményeit. A közönséges és tűzálló agyagok, valamint a belőlük előállított 
összes készítmények pedig, úgy mint faltéglák, cseréptéglák, drainagecsövek, 
terrakották és tűzálló készítmények egymagok töltik meg az említett.két- 
ablakos szobát. E tanulságos összeállításból megtudjuk, hogy Svédország 
legjobb tűzálló agyagja Höganásből kerül, az ottani kőszénbányából. A mint 
már Lundban L undgren tanár úrtól értesültem, az ottani 5 vastag kő
széntelepnek mívelése csakis úgy fizetheti ki magát, hogy egyúttal az alatta- 
előforduló kitűnő tűzálló anyagot is bányászszák.

A kisebb terem közepén azután három piramis alakit lépcsőzetes áll
ványt látunk, középen egy nagyobbat, két oldalt kisebb hatszögeteket, a me
lyeken a svéd építő- és diszkő-koczkák vannak elhelyezve. A koczkák 
élhossza 5 svéd hüvelyk =  12'5 cjm, tehát csak valamivel nagyobbak, de 
majdnem kétszer olyan súlyúak, mint a miéink. A koczkák mind a hat olda
lon meg vannak csiszolva, mi szerény nézetem szerint nem egészen czél- 
szerű, mivel a kőzeteknek egyéb megmunkálási módjait nem tüntethetik fel. 
Mikor azonban ezeket a minden oldalukon fényesített koczkákat, diagonális 
módon, tehát éllel előre egymás mellett felállítva látjuk, kétségtelen, hogy 
az összhatás, melyet ezek az igen szép kőzetek gyakorolnak, a lehető leg
kedvezőbb. Igen sajnáltam, hogy nem láthattam az egész gyűjteményt 
együtt, mivel az egyik része a göteborgi országos kiállításra volt elküldve; 
ezeket liazautaztamban csak ott tekinthettem meg. Azokon kívül, a melye
ket eddig felemlítettem, vagy még felemlíteni fogok, szép vörös és durva
szemű gránitokat láttam Örebro és Ytterby vidékéről, szürkéket pedig Stock
holm és Upsala környékéről. Szép továbbá a kolmárdeni márvány, valamint 
némely orthoceratit-mészkő is.

Stockholm városában nem venni észre, hogy a gránitok hazájának fő
városában vagyunk, mert a mit a királyi palota körül s egyéb nyilvános vagy 
nagyobb épületeken, a hidakon és végre a kövezeten látni lehet, az mind 
ugyanaz a szürke gránit, melyet Stockholm-gránit neve alatt ismernek és a 
város előtt több kőbányában fejtenek. Ez a kőzet azonban egy rendkívül üde, 
aprószeroű gránitit, mely 1— %‘m/3-es darabokban könnyen fejthető.Rende
sen útburkolati köveket, járda kőlapokat, lépcsőket és hídoszlopokhoz való 
részeket faragnak belőle.

U p sa la , Stockholmtól EENy-ra. E városon keresztül utazván, nem 
mulasztottam el Svédország legnagyobb egyházát, az upsalai dómot meg
tekinteni, a melyet épen akkoriban renováltak. Karcsú oszlopai, melyek az 
oldalhajókat a főhajótól elválasztják, fehér tömött mészkőből vannak faragva
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s állítólag Gotland szigetéről valók. Azon gránitit pedig, melylyel a külső 
falak alsó szegélye borítva van, helyben töretik. A kőbányák a várostól Ny-ra 
fekszenek, s a bennök fejtett gránitit többé-kevésbbé szürke, mi a biotit vál
tozó mennyiségétől függ. Egy amfibol-gránitit ez, a melynek tetszetősége a 
kék kvarcz által még csak növeltetik. Több köbméternyi quadereket köny- 
nyen lehet itt fejteni.

E lfd a le n , Dalarne megyében. Ez a svéd díszkövek királyának, annak 
a gyönyörű barna, csíkos porfirnak a hazája. Szépségre, de különösen szö
vetére nézve komoly vetélytársa Eóma rosso-anticojának, a melyet Egip- 
tomból a Mons porfiritesről, a mai Djebel dochanról vittek Rómába. Csak 
az alapanyag színében van némi eltérés, a mennyiben az elfdaleni porfir, 
illetőleg kvarczporfir, barna színű. Tetszetőséget pedig az a számos, apró, 
többnyire szögletes, fehér vagy sárgás íöldpátkristályka okozza, melyek a 
barna, csíkozott alapot pettyezetté teszik. Valódi nemessé pedig azon töké
letes üvegfény avatja e kőzetet, melyet neki a csiszolás kölcsönöz. Az első 
kőcsiszoló műhelyet, mely ezen a vidéken létezett. 1772-ben állította fel 
B jelk e  gróf azon czélból, hogy az akkor éhínségnek elébe néző Elfdaleniak- 
nak munkát és kenyeret szerezzen. Ez a gyár vagy egy századon át műkö
dött és a legszebb műremekekkel, vázákkal, csészékkel, kis oszlopokkal, 
dobozokkal, óraállványokkal, gyertyatartókkal, levélnehezékekkel látta el a 
nyugat gazdag városait; az utolsó években azonban a gyár szünetelt. En 
annyiban voltam szerencsés, hogy ez a kőcsiszoló épen tavaly új tulajdonos 
kezébe ment át, ki azt újonnan berendezte s benne a munkát ismét meg
indította. Az új birtokos M elkerson  J. A. mérnök behatóan megmutatta 
nekem a gyárát, s öröm azt a sokféle apró gépecskét látni, mely a legkülön
bözőbb henger-, kúp- vagy egyéb hajlott, homorú vagy domború felületek 
kicsiszolására való. Igen egyszerű és sajátságos szerkezettel csiszolnak e pór
ikból ökölnagyságú golyókat is, a melyek tökéletes formájához szó sem 
férhet. Ugyanitt a porfiron kívül még egy világos-vörös, középszemű, csak 
igen gyéren biotit tartalmazó gránitkőt is dolgoznak fel, mely szintén igen 
tökéletesen csiszol tatja magát. A mi ezen két kitűnőségnek előfordulását 
illeti, úgy M elkerson  úr adataira kell támaszkodnom, mivel nagy sajnála
tomra arról értesültem, először, hogy a porfirterület Bakától, a gyár helyé
től, még jó messze fekszik, továbbá, hogy ott rendes kőbányászat nem 
folyik, hanem hogy inkább a glacziális rögök közül válogatják ki azokat, a 
melyek nekik megfelelnek. Jelenleg azonban a sötétebb színű porfirt M e l 
kerson bányában töreti. A szállítás csak tél idején szánon történhetik, mert 
nyáron az utak igen rosszak. A legnagyobb ép tömbök, melyek ilyen módon 
a gyárba kerülnek, átlag 0'60 X  0 ’60 X  0'90 nagyok, láttam azonban egy 
1'5 wj  hosszú priszmát is.
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Bemek egy műalkotás XIV. K ároly  sarkofágja a Biddarholmen tem
plomban, Stockholmban; úgy szintén pórimból való egy csinos váza is a ki
rályné lakosztályában, valamint az upsalai székesegyházban L inné  kriptája 
fölött az emléktábla a leíró természettudományok atyjának medaillonjával, 
s ezen felírással:

CABOLO A LINNÉ, BOTANICOBUM PBINCIPI,
AMICI ET DISCIPULI.

MDCCXGVIII.

Az a hatalmas váza pedig, melyet 1825-ben készítettek Elfdalenben, 
s melyet a rosendali királyi kastély előtt állítottak fel, nem porfirból, a mint 
a legtöbben mondják és írják, hanem az Elfdalen körül előforduló glacziális 
gránitit-rögök egyikéből készült. E csésze, mely a szabadban áll és még 
máig teljesen intakt, 4-45 ™j átmérőjű, magassága 2‘60 mj , súlya pedig 
155 mázsa.

Báckából most vissza Fahlunba, s onnét Drontjemen át Kristiánia 
felé siettem, a nevezetesebb norvég kőbányákat meglátogatandó.

F r e d r ik s w a r n , Larvik mellett, Kristiániától DNy-ra a Skagerak 
partján. Ezen pont a larvik-kristiániai szienit vonulat legdélibb csúcsán 
fekszik. A kőbánya tájának neve Adolfsista; tulajdonosa K éssél  & B öh l  
részvénytársasága Wanevikban. Az itt előforduló kőzet egy gyéren biotit- 
tartalmú, öregszemű szienit, a melynek leveles földpátja a ooPoo lapnak 
megfelelő vagy ehhez közel eső törési lapon pompás zöldes-kékes színekben 
ragyog, mi ezen vidéki, albitból és orthoklászból perthitesen összenőtt 
íöldpátoknak nevezetes sajátsága. Ez a szienit a tenger partján lévő allu- 
viális szegélyből teljesen csupasz s kétemelet magasságú hosszúkás púpok 
alakjában üti fel magát, úgy hogy a fejtés szempontjából kényelmesen 
hozzáférhető. Oly távol esnek benne az elválási lapok egymástól, hogy igen 
könnyen több száz köbméteres darabokat is lehetne nyerni, rendesen azon
ban 3— 4 mf s-es darabokkal szokták beérni. A kőzet rendkívül szívós és 
rosszúl hasad, a miért kisebb quaderekre való felapritásánál végig lyukakkal 
kell átfúrni. E míveletnél azonban ügyelni kell arra is, hogy melyik legyen 
a megcsiszolandó lap, mivel a földpátok meglehetősen orientálva feküvén a 
kőzetben, a hasábnak csak két szemközt fekvő lapja mutatja azt a kiválóan 
szép és lágy gyöngyházfényt, mely a különben szürkés kőzet színét meg
élénkíti. Fredrikswárnből a lehasított tömbök Svédországba, Lysekilbe szál
líttatnak, hol finomabb megmunkáltatás alá kerülnek. Tulajdonosai csak 
nem régen nyitották ezt a kőbányát s már is van keletje. Nálunk is nem 
sokára látni fogjuk, a mennyiben a honvédszobor talapzatának bizonyos 
részei, wirbói vörös gránittal kombinálva, ebből fognak állani.
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T jö ll in g ’, Larvigtól ÉK -re , a hasonnevű vasúti állomás mellett a ten
ger partján. Itt több kőbánya van, a melyek Güde E r ik  kristiániai mérnök 
tulajdonát képezik. A kőzet petrografiai szempontból ugyanazon típushoz 
tartozó szienit, mint az előbbi, színe azonban sötétebb zöldes-szürke, és 
földpátjai elevenebb kék színnel lángolnak. Előfordulási viszonyai hasonlók 
a szomszédos fredrikswárni szienitéihez. Ebből is óriási darabokat lehet fej
teni, és én magam is láthattam egy lefeszített nagy quadert, melynek dimen
ziói 7‘0 X  7'0 X  4‘80 mj  valának.

A tjöllingi szienit kivált a napon vagy esteli világításnál csillogtatja 
színeit, a miért is mindenhol, a hol az eleven színjáték az érzést nem 
bántja, sikeresen alkalmazható. G ude kávéházi asztallapokat és kisebb- 
nagyobb díszépítkezésekhez való oszlopokat készíttet belőle. Kristiánia fő- 
utczájában a múlt nyáron fejeztek be egy nagy négyemeletes szállodát, a 
melynek utczafelőli frontja az első emelet magasságáig, továbbá a kapu alja 
ilyen csiszolt szienitlapokkal van kirakva, lépcsőházának minden emelete 
piedig 4— 4 hasonlóan ragyogó oszloppal van feldíszítve. Sokan azonban 
e követ sírkőnek is választják.

.Kristiánia.. Norvégia fővárosa közelében a Grefsen nevű hegyen 
több kőbányában fejtik az itteni szienit kőzetét. Ez szolgáltatja Kristiániá- 
nak a szükséges házalapozásokra való nyers követ, továbbá a kövező koczká- 
kat, kőlapokat, lépcsőket és sírköveket, sőt ebből készültek az alapzatok is 
B ernadotte , W ergeland  H en rik  költő és A sbjőrnsen P. Chr. tudós szobrai 
alá. Ez a közönséges, világos húsveres, szürke és fekete pettyes szienit 
ugyanazon szerepoet játsza Kristiániában, mint a Stockholm-gránit Stock
holmba. Túlnyomó ebben a kőzetben a világosvörös és a szürke földpát, 
alárendelten pedig előfordul benne még az amfibol és a biotit. A mint a 
helyszínen magam is meggyőződhettem ez a kőzet G ude bányájában 2— 5 
köbméteres darabokban is fejthető ugyan, de legújabb időben nemesebb 
czélokra már nem használják fel. A grefseni szienit G ude üzletében a 2-dik 
számot viseli.

G ude E. úrnak még több bányája is van, melyeket mind nem látogat
hattam m eg; ő azonban szíves volt intézetünknek a próbakoczkákat meg
küldeni és velem a hozzávaló adatokat az előfordulásra vonatkozólag kö
zölni. Ezek a szebbnél-szebb tarka kőzetek a következők:

1. sz. Téglavörös, középszemű gránitit, mely túlnyomó vörös földpát- 
ból, sok füstszürke kvarczból s imitt-amott egy-egy fekete csillámpikkelyből 
áll. A kőbánya a Drammensfjórában van, s a gránitit rendesen 3 köb
méteres darabokban fejthető.

3. sz. Öregszemű, sötétzöld, földpátdús szienit, kevés amfibollal és 
biotittal. A földpátok oo P  -oo lap szerint csak igen gyengén mutatják a labra-
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dorizálást. E szienitet Rambergben törik Tönsberg közelében, Kristiániától 
DDNy-ra, rendesen 450 kbmtres darabokban.

4. sz. Üregszemű tarka, barnás-vörös szienit, porfiros szövettel. A vilá
gosabb barna alapanyagban májbarna nagy földpátok fekszenek, a melyek
nek szegélyei fehérek. E kőzet a Bolár-szigeten, a Kristiánia-fjordban 
fordul elő, hol 45  kbmtres darabokban fejthető.

4a. sz. Oregszemű szienit, a melynek nagy földpátja rozsdavörös- 
színű. Lelőhelye Nöterő, Tönsberg mellett, hol 1‘5 köbméteres darabok
ban törik.

8. sz. Aprószemű, majdnem tömött fekete diorit, Risör, Barin enő 
mellől. Ezt csak kisebb, rendesen 0'50 kbmtres tömbökben kapják.

—  Májbarna felzitporfir. A tömött barna alapanyagban izoláltan vilá
gosabb barna földpátkristályok fekszenek, melyek e kőzetet rendkívül érde
kessé teszik. Előfordul Slotsfjeld mellett, Tönsberg közelében, A belőle 
fejthető darabok nagysága rendesen eléri az 450 kbmtrt.

=  Ofimagnezit, melynek fehér alaptömegében világos-zöld szerpentin
szalagok húzódnak át, míg egy másik darabon a főtömeg baraczkvirág színű, 
fehér magnezittói meg zöld szerpentinfoltoktól tarkázva. E két érdekes 
kőzetet G ude a múlt nyáron nyitotta meg Snarum mellett Kristiániától 
NyENy-ra; minthogy azonban csak kisebb darabokban, legfeljebb 0*50 köb
méteres nagyságban fejthető, csakis apróbb tárgyakra fogja felhasználni.

G ude mindeme kőzeteit nemcsak hogy fejti, hanem a saját csinosan 
berendezett, de a pozsonyinál kisebb, modern gőzcsiszolójában fel is dol
gozza. Legsűrűbben találkozunk köveivel a Kristiánia-sírkertben, a tjöl- 
lingi szép szienitből pedig már Budapestre is szállított néhány kisebb 
asztal-lapot.

O rszá g os  n o r v é g  k iá ll í tás S k ie n b e n . Megtudván, hogy Skien- 
ben kiállítás van, útba ejtettem, azt meglátogatandó. Első sorban a kő
ipar tárgyai érdekeltek. Mindössze csak 4 czég küldötte be készítményeit, s 
első helyen G ude EsiK-et kell felemlítenem gyönyörűen kifaragott és csiszolt 
tjöllingi szienit, risöri diorit, slotsfjeldi felzitporfir sírköveivel. A kiállítási 
arany-érmet ő kapta meg. K öltzow  John , kristiániai kőfaragó szintén tjöl
lingi szienit, slotsfjeldi felzitporfir és fredriksvárni szienit-sírköveket küldött 
be. Érdekes volt a tjöllingi eleven színű és a fredriksvárni szerényebb szürke 
lágyabb színű követ egymás mellett láthatni; mindegyik unikum a maga 
nemében!

A harmadik kiállító E vensen & S chmüseb czég szürke szienitből és 
szürkésbarna földpát és gránáttartalmú porfirból készített sírköveket, a 
melyek Arendal környékéről valók.
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Yégre ott láttuk még B ibch F b . elront) eni ezég malomköveit, a melyek 
anyaga gránáttartalmú csillámpala, mit azért nem tartok szerencsés válasz
tásnak, mivel őrlés közben a csillám erősen lekopik.

#
Svédországba visszakerülve még a következő helyeken láttam kőbá

nyákat vagy gyüjthettem adatokat.

L y s e k il ,  Bokuslán megyében, a Kattegatt partján. A híres TrolL 
háttan vízeséseknél ágazik ki nyugati irányban a vasút Uddevallába, a 
honnét a hasonnevű szűk fjordon végig Lysekilbe vitt engemet a gőzhajó. 
Az itteni kőbányák a bevezetésben említett nyugati svéd gránitvonulat 
déli csúcsán fekszenek, a várostól vagy 20 pereznyi távolságban nyugatra. 
Gránitja azonban kétféle; Lysekil közvetlen környékén, úgyszintén a 
part közelében fekvő Malmön-szigeten, valamint tovább E-ra Honebo- 
strandon is aprószemű vöröses gránitit az uralkodó kőzet s pusztán csak a 
K éssél & RÖHL-féle kőbányák mozognak egy durvább szemű gránitit-tömzs 
területén. Ez utóbbi húsvörös és zöldes fölclpátjaival, valamint füstszürke 
kvarczszemeivel valóban igen kedvező hatást gyakorol. Biotit csak igen 
kevés van benne. Ez a durvább szemű módosulat csakugyan óriási kvaderek- 
ben repeszthető, s én magam is láttam egyet, melynek köbtartalma 1000 
köbméterre volt becsülhető. Ezen gránititból eddig vagy tíz nagyobb szobor
hoz készítették az alapzatot, legutóbb pedig az emsi Vilmos-emlékhez farag
ták belőle a köveket. Az apróbb-szemű lysekili gránitot, melyet K éssél 
& B öhl a Náset nevű bányájukban nem messze Lysekiltől fejtenek, azon
kívül a M ólén ezég Malmon szigetén is töri, kevésbé keresik emlékkőnek, 
hanem inkább épületekre használják.

A lysekili nyers anyagot elszállítják azonfelül az aberdeeni, továbbá 
számos németországi és osztrák csiszoló-műhelybe, és legújabban Pozsonyba 
is, hol leginkább sírköveket készítenek belőle. A lysekili gránitit üzleti 
száma 7, a násetié pedig 17.

W a r b e r g ,  Halland megyében, a Kattegatt partján Göteborgtól D-re. 
Warberg vörös gnájsz-teruleten fekszik, a kőbányászat tárgyát pedig egy 
közbetelepült hatalmas piroxén-gnájsztelep képezi, mely a várostól D-re 
fordul elő. A kőbánya tulajdonosa K éssél & B öhl ezége. Ezen kis gránát
szemeket tartalmazó aprószemű piroxén-gnájsz legbecsesebb tulajdonsága 
szürkés-zöld színében rejlik, mely azonban, a mint azt a göteborgi temetőben 
látható sírköveken tapasztaltam, nem állandó, a mennyiben a kövek hosz- 
szabb idő múlva, valószínűleg az oxidul-vegyületek oxidálása következ
tében megfakulnak, sőt meg is sárgulnak. A magam részéről czélszerűbbnek 
tartom, ha ezt a szép kőzetet olyan helyeken felhasználnák, hol a légbeliek
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káros hatásának kevésbbé van kitéve, pl. templomok, lépcsőházak belső 
díszítésére, olyan esetekben tehát, mikor szerpentineket is szoktunk 
alkalmazni. Minthogy ezen kőzet padozottan fordul elő, rendesen csak 
l -5 X  0'80 X  0’60 mtres vagy maximumban íi'O X  1'10 X  0-50 mtres dara
bokat lehet fejteni.

Ezen követ igen tetszetős színénél fogva gyakran használják sírkö
vekre, de olykor azonban nagyobb emlékekhez is veszik. Németországban 
eddig vagy bárom szoborhoz készült belőle az alapzat. Philadelphia szá
mára pedig most készíti belőle Siemering, berlini tanár a kollosszális dimen
ziója Wasliington-emléket. Ezen kőzet üzleti száma 5.

O rszá g os  s v é d  k iá llítá s  G ö te b o r g b a n . Göteborgban, utazá
somnak utolsó állomásán természetesen nem mulaszthattam el a még 
nyitva lévő svéd iparkiállítást áttanulmányozni. A kőipar szempontjából a 
következő ezégekkel találkoztunk ezen a gazdag tárlaton.

1. A svéd királyi földtani intézet Stockholmban. A kiállított kőzetek 
részint egy fali szekrényben, részint pedig két pirámis-alakú állványon voltak 
kiállítva, a melyek egyikén 38 db. svéd gránitkoczka, másikán pedig ugyan
annyi homokkő és márvány (ofikaleit) volt kitéve. A fali szekrényben 
ugyanazon kőzetek voltak láthatók kisebb kiadású példányokban, s azon
kívül összehasonlítás kedvéért aberdeeni gránit és németországi homokkő. 
Érdekes volt a tárgyra vonatkozó szakliteratura is. Négy füzet L ündbohm: 
H.talmar tollából származik, melyeknek egyike az angol, másika a skót kő
bánya-iparral, harmadika a nagybrittániai gránit-iparral és negyediké a 
svéd kőiparral foglalkozik. Az ötödik füzetet a földtani intézet igazgatósága 
adta ki, a melyben az intézet irodalmi és gyakorlati működése részletesen 
ismertetve van. Ez intézet, mely 1862-ben állíttatott fel és melyre az állam 
évenkint 100,000 koronát ( =  70,000 irtot) fordít, már igen szép eredmé
nyeket ért el úgy a térképeit, mint pedig irodalmi kiadványait tekintve. 
Jól esik konstatálnom, hogy ez elsőrangú tudományos intézet közhasznú 
működését mindenütt az egész országban, a hol csak megfordultam, kellően 
méltányolják és nagyra becsülik.

2. Moléns stenhuggeri-ja Lysekilben Malmon szigeti, aprószemű, 
halványvörös gránititból lépcsőket, polirozatlan oszlopokat és kövező kocz- 
kákat állított ki.

3. Rabacks mekaniska stenhuggeri-ja folyosó és kisebb-nagyobb asztal- 
és balkonlapokat mutatott be egy világosszürke orthoceratit-mészkőből.

4. Gössaters mekaniska stenhuggeri-ja szintén szilur-mészköveket
dolgoz fel lépcsőfokokra és burkolati lapokra. -

5. H. L. L iepe’s stenliuggeri Göteborgban sírköveket állított ki fekete, 
aprószemű dioritból, mely a saját kőbányáiból való, Sibbatorps és Baskarp

A m. kir. földt. intézet évi jelentése 1891-ről. 13
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mellett a Wettern-tó közelében. Feldolgozza továbbá a grafversforsi kékes
szürke gránititot, a fredriksvárni szienitet, a warbergi pyroxén-gnájszt és a 
szürkés fehér sziléziai márványt, a mely kőzetek mindegyikéből néhány 
sírkő volt látható.

6. Bbacke Stenhuggeri. Egabe J. & A. Nielsen, Göteborg, czége egy 
kissé vöröses, finomszemű gránititból lépcsőfokokat, és egy darab aszfalttal 
kiöntött koczkakövezetet mutatott be, a mely 30 cmtr. vastag czement- 
betonra volt fektetve. Ez a gránitit valószínűleg Lysekil tájáról származik.

7. Lugnas quarzstenar. Elison & Kabbbebg, Göteborg, finomszemű 
kvarczhomokból köszörűköveket, kvarcz-szegény világos-vörös gránititból 
pedig malomköveket mutattak be.

8. C. A. K ullgkens Enka, Uddevalla. Finomszemű vöröses-szürke 
gránititot állított ki, mely Malmon szigetéről való. Bemutatott egy hidfő- 
részletet szépen faragott kvaderekből, továbbá egy polírozott, 3 mtr. magas 
oszlopot és 1 mtr. átmérőjű csinos vázát, mind a malmöni gránititból; 
végre pedig még egy csinos vázát varbergi zöld piroxén-gnájszból.

9. H ebtnings stenslipperi Falkenberg (Warbergtől D-re) polírozott 
kvadereket állított ki egy zöldes diorit-gnájszból, valamint fehér foltos, 
gránáttartalmú gnájszból egy l -30 mtr. magas oszlopot.

10. Végre mint utolsót felemlítem még Késsél & R öhl állványát, a 
melyen ismertetett kőbányainak terményei polírozott nagy lapokban voltak 
láthatók, nevezetesen a következő pontokról: 5. sz. Warberg, 7. sz. Lysekil, 
9. sz. Elfehult Wánevik, 10. sz. Wánevik, 12. sz. Wirbo, 24. sz. Lofta- 
harnmar, és 30. sz. Fredriksvárn.

*

Végig tekintve az elősoroltakon, látjuk, hogy Svédországban és Nor
végiában leginkább a gránitok, továbbá a szienit, a porfir, a diorit és hipe- 
rit képezik a kőbányászat tárgyát. E kőzetek úgy színre, mint üdességre és 
szilárdságra elsőrangú anyagot képeznek, s ha azon felül még hozzá vesz- 
szük, hogy sokszor valóban rendkívül nagy tömbökben fejtlietők is, úgy 
csakugyan meg kell vallanunk, hogy ezekhez hasonlót Európa egyéb or
szágaiban nem sokat találunk.

A svéd és norvég kőbányászat nem is olyan nagyon régen indult meg, 
s mindössze vagy 25 évre tehető ezen ma már tekintélyes iparágnak meg- 
szülemlése.

Hogy a skandináv bányákat egyátalában megnyithatták és jelenleg 
olyan virágzóan űzhetik, azt első sorban Eszak-Németország fogyasztásá
nak tulajdoníthatjuk; a dolog sikeréhez azonban lényegesen hozzájárult 
még a kőbánya tulajdonosok részéről kifejtett szakértelem és szorgalom is.
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Eszak-Németországban ugyanis ennek a század első felében egészen 
a hatvanas évekig kövezési és kőíaragási munkákra a mindenfelé elszórtan 
heverő vándorköveket használták fel, de kifogyván belőlük, végre is arra 
voltak kényszerítve, hogy az épület- és díszköveket azokon a pontokon 
keressék, a honnét a jég is egykor lehozta őket, t. i. Skandináviában.

A kőbányák fekvése többnyire a tengerpartokon a lehetőleg legsze
rencsésebb ; a szállítás olcsó, és a fogyasztás a mindenütt újonnan kelet
kező gőzcsiszolőműhelyek részéről nagy, a mennyiben a nyers tömböket 
vámmentesen kapják meg. S tekintve a mai kor építkezésében tapasztalható 
mindinkább nemesbedő ízlést, nem kételkedhetem abban, hogy a svéd és 
norvég kőbánya-ipar a jövőben még az eddigieknél is nagyobb arányokat 
fog ölteni.
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