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Mineralene i Bj0nndalen Bruk

Hans-J0rgen Berg & Einar 0degard

Innledning
Bjl1Jnndalen Bruk er et steinbrudd i rombeporfyr. De siste arene hal' bruddet vist seg a veere en
av de mest interessante forekomstene for nyfunn av mineraler i Oslo-omradet. Kontinuerlig
sprengning og bortkjl2lring av masse hal' fl2lrt til mange nye drusefunn og nye bidrag til
mineralleternes samlinger. Dette gjelder seerlig mikromineraler. Det er identifisert mer enn 50
mineraler fra bruddet.

Bjl2lnndalen Bruk ligger ca. 17 km nordl2lst for Oslo, langs riksvei 4, like utenfor tettstedet
Hagan. Det eies av Ollendorf familien og er en del av Feiring Bruk. Disse driver flere steinbrudd
rundt Oslo. Bjl2lnndalen Bruk ble satt i drift i 1965 og produserer hovedsakelig pukk og grus til
veianlegg og asfalt. Bergarten som brytes er slitasjeresistent og velegnet for delle formal. Under
byggingen av den nye flyplassen pa Gardermoen ble rullebanene hovedsakelig bygd med
materiale fra dette bruddet.

Eierne av bruddet hal' ikke noe i mot besl2lk av samlere utenom arbeidstid, men bes0k
ma avtales pa forhiind. Feiring Bruk presiserer at sikkerheten er samlernes eget ansvar. Deler
av bruddet er relativt rasfarlig og samlere uten hjelm og solid fott0Y vii bli bortvist. Bes0k av
grupper ma avtales pa forhand.

I dag bestar Bj0nndalen Bruk av to brudd. Det gamle bruddet ble midlertidig nedlagt for
noen ar siden og et nytt apnet noen hundre meter lenger nord. Mesteparten av mineralene ble
funnet i det gamIe bruddet, det nye hal' dessverre ikke veert sa produktivt, selv om det hal' veert
noen interessante funn i J0pet av de siste arene.

Geologi
Bruddet befinner seg i den midtre del av den permiske Oslo Graben, inne i Nittedalscauldronen,
neer ringforkastningen. Bruddet driver pa rombeporfyr (RP), en permisk lava. Typisk for denne er
en finkornet r0d matriks og centimeterstore rombeformete feltspat xenokrystaller. Rombeporfyr
er bare funnet to andre steder i verden; Kilimanjaro i Afrika og i Antarktis. I den 0stre delen av
bruddet er det kontaktmetamorfe ordovisiske sedimenter. Disse blir det ikke drevet pa.
Kontakten mellom sedimentene og RP er en 270 meters vertikalforkastning som senere er
intrudert av en diabasgang. En mer detaljert beskrivelse av geologien i omradet er gill av
Holtedahl & bons (1977), Ramberg & Larsen (1978) og Henningsmoen (1977).
Rombeporfyren i de to bruddene er gjennomsatt av flere sma forkastninger. Disse hal' bade
lateral og vertikal forskyvning. De st0rste er ofte fylt med kloritt og leiremineraler eller klorittisert
forkastningsinnfylling og kan bli opp til 1 meter brede. DruseI' med kalsittkrystaller er ikke uvanlig
i disse forkastningene. Pyrill, hematitt/magnetitt og fluoritt forekommer ogsa ganske ofte. Noen
av forkastingene er fullstendig mineralisert med hematittlmagnetill og/eller fluoritt slik at de
danner mer eller mindre vertikale arer.
Sprekker er meget vanlig i bruddet og er ofte mineralisert med grossular og epidot. Bade
forkastningene og sprekkene er mest sannsynlig relatert til dannelsen av den permiske
Nittedalscauldronen (Berg, 1994). Geokjemi og paragenese i Bj0nndalen Bruk er ogsa diskutert i
Berg (1994).

Mineralogi
Beskrivelser av mineraler funnet f0r 1994 er basert pa Berg (1994). Informasjon om nyere funn
er basert pa observasjoner gjort av forfatterne og informasjon fra samlere som beS0ker bruddet
jevnlig. Aile r0ntgendiffraksjonsundersl2lkelsene (XRD) er gjort ved Geologisk Museum i Oslo.
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Aklinolitt: Funnel som massive radicere aggregaler og vifter, hovedsakelig i kraftig omvandlel RP
ncer konlaklen Iii de ordovisisike sedimenlene. Aggregalene kan bli opplil 5 em slore. Tynne
aklinolittnfller pa kalsitt· og kvartskryslaller er blitt funnel f1ere sleder i bruddel.

Albit!: Opplrer som hvile, av og Iii rosa, penl lerminerte kryslaller i druser og arer. Albitt er el av
de vanligsle mineralene i Bjl2lnndalen og er vanligvis 1-3 mm lange, sjelden mer enn 5 mm.
Idenlifisert ved hjelp av XRD.

Analas: el relalivt sjeldenl mineral i bruddel. Funnel som opplil 1,5 mm slore, bipyramidale
kryslaller, oransje Iii guie av farge. Plaleformele kryslaller med melallisk glans, opp Iii 1 mm
slore er funnel sammen med albitt, kvarts, magnelitt og parisitt.

Anglesitt: Rapportert en gang som gmnne prismaliske, 1 mm lange kryslaller. Idenlifikasjonen er
ikke bekreftel.

Azuritt: Funnel sam lynne skorper pa og ncer ehaleapyritt sammen med malakitt.

Barytt: Funnel som opp Iii 2,5 mm slare, "l2lksefarmele", Iransparenle og penl lerminerte
kryslaller. Sjelden.

Bertrandil!: Del fl2lrsle berylliumsmineralel funnel i Bjl2lnndalen, funnel i den veslre delen av del
gamle bruddel hl2lslen 1992. Opplrer som Iransparenle kryslaller sammen med albilt. Tvillinger
opp Iii 1 em lang er funnel. Sjelden.

Biolitt: Opplrer vanligvis som mikrokryslaller, men kan forme opp Iii 1 em slore aggregaler.

Broehanlitt: Funnel sam app Iii 1 mm slore, grl2lnne kryslaller.

Cerussil!: Funnel som opp Iii 1 mm slore, Iransparenle, penl lerminerte mikrokryslaller i samme
malriks som wulfenill.

Chaleopyritt: Opplrer massivl eller som darlig ulviklele kryslaller i kalsiltfylte druser. Kryslallene
kan bli opp III 1 em slore.

Chamositt (var. Thuringltt): Vanskelig a skille fra klinoklor, men er slort sett noe ml2lrkere i farge.
Idenlifisert ved hjelp av XRD.

Cupritt (var. ehaleolriekitt): Funnel som fibrige masser med mikrokryslaller sammen med kobber.

Diekitt: Hvite Iii gUlhvite sapeaklige masser i mineraliserte farkaslninger 09 arer, sammen med
andre klaritt og leiremineraler. Idenlifisert ved hjelp av XRD.

Epido!: EI megel vanlig mineral i bruddel. Vanligvis funnel som jordaktige masser eller massivl i
RP, ofte sammen med magnetitUhemalitt. Opplrer mer sjelden sam opp Iii 5 mm slore, penl
lerminerte i kalsittfylle druser.

Fenakitt: Opp Iii 1 em slore, hvile kryslaller er funnel i den veslre delen av del gamle bruddel.
Opplrer sammen med kloritt, epidol, kvarts og albilt.
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Fluoritt: Vanligvis funnel i druser eller mineraliserte arer, men kan ogsa opplre i hydrolermall
omvandlele soner i RP. Fargen er vanligvis bla Iii dyp bla, men fargellilse, rosa og lilla varianler
er funnel, noen ogsa med soneringer. Fluoritten er vanligvis massiv, men er palruffel som opp Iii
5 em slore kryslaller i kalkspatfylle druserom. Kubisk habilus er vanligsl, men oklaedre er ogsa
funnel, i 1992 ble del funnel el 2 em slort oklaeder. Noe av f1uoritten har en dyp Iilla
f1uoresencefarge.

Galenilt: Vanligvis funnel massivt eller som darlig utviklele kryslaller i kalsittfylle arer. Opp Iii 3
mm slore, vellerminerte kryslaller ble lidligere funnel neer innkjlilringen III del gamle bruddet.
Habilus var en kombinasjon av kube og oklaeder. Galenitt er ogsa funnel som opp Iii 2 em slore,
irreguleere kryslaller sammen med kalsitt, aklinolitt, grossular og pyritt.

Gips: I en pyrittholdig inlrusiv gang er del funnel aggregaler med opp Iii 1 mm slore prismaliske
gipskryslaller. Mineralel blir vanligvis i perioder med varml, llilrt veer.

Goelhitt: Dette mineralel er vaniigvis funnel som belegg pa og neer pyritt og ogsa som
inneslulninger i klinoklor.

Grossular: Vanligvis funnel som brunlige Iii svarte masser eller darlig lerminerte kryslaller i
kalsiltfylte druser og arer. Kryslaller opp Iii 7 em slore er observert. De sllilrsle granalene er ofte
veldig oppsprukkel, har delvis oppllilsle kryslallflaler og er vanskelig a samle. I en ca. 1 meier
slor druse ble del funnel slore middels lerminerte granaler gjennomhullel av opp Iii 5 em lange
"mikroklinmr". Granalen har Iydeligvis voksl rundl el mlkroklinbevoksl mineral. Tverrsnittel av
mrel indikerer al dette mineralel kan ha veert laumonlitt. Laumonlil!en ble senere oppllilsl og kun
mikroklinen ble igjen.
2 cenlimeler slore, penl lerminerte brune grossularkryslaller ble funnel i en kalsiltfyll druse i del
gamle bruddet. Gmnne penl lerminerte mikrokryslaller er ogsa palruffel i sprekker i den nedre
delen av del gamle bruddet. Disse blir sjelden mer enn 1 mm slore.

Harmolom: Funnel som brungule mikrokryslaller, opp Iii 3 mm slore i del gamle bruddet.

Hedenbergilt: Funnel som opp Iii 10 em slore, gmnne masser i kraftig omvandlel RP, neer
inngangen Iii del gamle bruddet. Idenlifisert ved hjelp av XRD.

Hemalitt: Vanligvis palruffel massivl eller som darlig lerminerte kryslaller i druser. Varianlen
specularitl er blitt finnel som mikrokryslaller, men er ikke vanlig. Hemalil! er assosiert med
kvarts, kalsil! og kloritt. Mineralel er ofte pseudomorfisert Iii magnelitt.

Hemimorphitt: Opplrer som 1 mm slore vellerminerte kryslaller i samme malriks som wulfenitt.
Heulandilt: Funnel som brunlige, opp Iii 1 em slore kryslaller i del nye bruddel i llilpel av de sisle
arene. Heulandil!en kan ha megel hlily glans.

Hydrosinkilt: Funnel som hvile belegg pa og rundl sinkblende.

IlIil!: Opplrer som Iransparenle, blekgmnne kryslallaggregal, opp Iii 1 mm slore og er kun funnel
i den nordveslre delen av del gamle bruddet. IlIil! er alltid funnel pavoksl albitt eller mikroklin
sammen med magnelitl og kloril!. Idenlifisert ved hjelp av XRD.

Kalsilt: Del mesl vanlige mineral I bruddet. Del er vanligvis funnel massivi i Mer og druser, ofte
sammen med kloril!. Penl lerminerte kryslaller er funnel I druser i de sllilrre kloril!iserte
forkaslningene. Kryslallene kan bli opp Iii 23 em lange og er vanligvis hvlle, men rosa og
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fargell2lse varianter er funnel. VanJigste habitus er skalenoeder og pseudoheksagonale prlsmer,
rombohedriske mikrokrystalJer er ogsa funnel. Centlmeterstore krystalJer med f1ere fantomer og
med millimeterstore pavokste, filiforme pyrltlkrystalJer ble funnet i 1993. Det har ogsa bJitl funnet
eentlmeterstore aggregater med tynne plateformete krystalJer (bladspat), f1ere steder i bruddel.
Mesteparten av kalsllten har en oransje f1oureseneefarge.

Kalsedon: Opptrer av og til i kantsonen til de mineraliserte arene og drusene. Fargen er gulhvlt
elJer grl2lnn.

Kaolinllt: Opptrer som melaktlge masser I sprekker og arer. Fargen er hvlt til grahvil.

Klinoklor: Meget vanllg mineral i bruddet, vanJigvls funnet som opp til 2 mm kuleformete, grl2lnne
til svarte krystalJaggregater. Flnnes ofte i kalsittfylte druser og mineraJiserte arer og
forkastnlnger. Klinoklor er ogsa funnet som jordaktige, grl2lnne masser sammen med andre
kloriltmineraler. Opp til 2 em store aggregater er funnet I den vestre delen av det gamle bruddel.
En oransje kJinoklor er ogsa funnet, fargen skyldes inneslutnlnger av goethltl.

Kobber: Kobber ble funnet som mllJlmeterstore korn I den okslderte de/en av en Jiten
ehaleopyrlltare i den sl2lndre delen av det gamle bruddel.

Kvarts: Vanllgvls funnet som mlkrokrystailer i druser og mlneraliserte arer samt forkastnlnger.
Opptrer sammen med de f1este mineraler funnet I Bjl2lnndalen. Stl2lrre krystalJer, opp til 3-4 em
forekommer. Breksjiert masslv kvarts er vanlig. Varianten ametyst ble funnet ncer
Inngangspartlet til det gamle bruddel. Et enkeltfunn av prasemvarianten ble gjort i samme
omrade, stl2lrste krystalJ var 7 em lang. KvartskrystalJer pavokst pseudoheksagonale
kalslltkrystalJer som igjen var pavokst mikrokrystalJer av pyrilt ble funnet I den nedre de/en av det
gamle bruddet I 1993. I den l2lvre delen av det gamIe bruddet opptrer det mikroaggregater av
kvarts som kan forveksles med stilbilt.

Laumontitl: Funnet som transparente, pent termlnerte krystalJer opp til 2 mm lange, pavokst
kvarts og kalsitl. Negative pseudomorfoser, antagelig elter laumontitl er ogsa funnel. Disse
opptrer som "mlkroklinrl2lr", se ogsa grossular.

Magnetilt: Er patruffet som sklnnende, perfekt termlnerte krystalJer med metalJisk glans.
Stl2lrrelsen er sje/den over 2 mm og er funnet I druser og mineraliserte arer. Plateformete
krystalJer pa samme stl2lrrelse er funnet I det gamle bruddel. Magnetilt opptrer sammen med IIJIIt
I den nordvestre delen av bruddet og med kvarts og klorltl I resten av bruddel. Pseudomorfoser
etter hematltl er meget vanlig.

Malakltt: Funnet som grl2lnne belegg pa og rundt ehaleopyrltl.

Markasltt: Opptrer som opp til 2 mm krystalJer Inneslultet I kalsitl i de l2lvre delene av det gamle
bruddel. TvIlJlnger er vanlige.

Mikroklln: Meget vanlig minerai i Bjl2lnndalen og opptrer I uregelmesslge druser elJer soner som
kan bli flere meter store. Fargen er brunrl2ld til mursteinsrl2ld og krystalJene er velterminerte og
sjelden mer enn 5 mm lange, vanligvls 1-3 mm.

Muskovllt: Opptrer pa samme mate og stl2lrrelse som blotitt. En fibrig variant av muskovllt-1 M er
patruffet og denne kan lett forveksles med aktlnolill. Sistnevnte variant er Identifisert ved hjelp av
XRD.
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Orthoklas: Orthoklas er tidligere rapportert fra Bjlzmndalen. men identifikasjonen er aldri blitt
bekreftet.

Parisitt: Mineralet ble funnet sammen med anatasen med metallisk glans. Parisitten har en
temneformet habitus og kan bli opp til 1.5 mm lang. Det har ikke veert drift pa funnstedet etter
dette funnel. Sjelden

Pyritt: Ganske vanlig minerai I de st0rre klorittmineraliserte forkastningene. Habitus er nesten
alltid en kube og sideflatene kan bll opp til 7.5 em. Noen av de beste krystallene er funnet i den
vestre delen av det gamle bruddet. i en klorittmineralisert forkastning. Pyritten her var fullstendig
innevokst I kalsitt. I de siste arene er det ogsa funnet mye pent terminert og stor pyritt i det nye
bruddet, blant annet noen fa pentadodokaedere. Pyritt er ogsa funnet i noen av omradene med
mineraliserte druser sammen med feltspat, f1uoritt og kloritt. En filiform millimeterstor variant ble
funnet pavokst kalsitt I 1993 f1ere steder I det gamIe bruddet.

Pyrrhotitt: Funnet som inneslutninger i pyrltt.

Sepiolitt: Opptrer som fibrlge gra "matter" i en liten sprekk I den vestre delen av det gamle
bruddet. Identifisert ved hjelp av XRD.

Serpentin: Funnet som eentlmetertykke gralige masser i forkastningssprekker. Identifiseringen er
tvilsom. det kan like gjerne dreie om en blanding av kloritt og/eller leiremineraler.

Sfaleritt: Vanligvis funnet som masser eller darlig terminerte krystaller, opp til 2 em store, som
oftest i kalsittfylte druser. Noen fa velterminerte krystaller pa opp til 2 em st0rrelse er ogsa
funnel.

Smithsonitt: Observert som middels til velterminerte grahvite til hvlte krystaller. sjelden mer enn
1 mm store.

Stilbitt: Funnet som grahvite til transparente nekformete aggregater opp til 3 mm store i den
vestre delen av det gamle bruddet.

Stilpnomelan: En av de mer uvanlige mineralene i Bj0nndalen. Kun funnet i inngangspartiet til
det nedre bruddet, men er ganske vanlig i den omgivende syenltten. Opptrer som bronsjefargete
kuleformete aggregater opp til 1 mm i diameter. Mineralet er kun funnet i kalslttfylte,
uregelmessige arer og druser. En gragr0nn variant ble unders0kt neermere ved hjelp av XRD og
r0ntgenfilmen ga et resultat som samsvarte med lennilenaepitt. En kjemisk analyse ga et Mn/Fe
forhold pa 48/52 som er neer lennilenapeitt, men In strictu en stllpnomelan.

Talk: Tilsvarende opptreden som den antatte serpentinen. men fargen er grahvit. Det kan stilies
sp0rsmalstegn ved denne Identlflseringen ogsa.

Titanltt: Funnet som blekr0de mikrokrystaller pa hvit albitt.

Tremolitt: Tilsvarende opptreden som aktlnolitt. men er har en blekere gr0nn farge.

Wulfenitt: Et meget sjeldent i Bj0nndalen, kun funnet ved inngangspartiet til det gamle bruddet,
neer kontakten til de ordovisiske sedimentene. Opptrer som velterminerte, oransje. plateformete
mikrokrystaller. sammen med albltt. kvarts, kloritt, f1uoritt og grossular
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Ukjent mineraler

Svarte belegg som sannsynligvis er manganoksider elier hydroksider.
Gragmnne aggregater tilsvarende og sammen med stilpnomelan (se denne). XRD
unders0kelser viser at delte mineralet er nrert beslektet med lennilenapeilt og kjemiske
analyser viser at mineralet er mert beslektet med lennilenapeilt. Muligheten for a finne
lennilenapeilt i Bj0nndalen er derfor tilstede, men det krever grundige analyser for a fa
delte bekreftet.
Fibrige, elastiske mikrokrystaller med metallisk glans og r0dt belegg, inneslultet i kalsitt.
Sannsynligvis et sulfosalt.
Montmorrilonitt. Ikke positivi identifisert, men det er ikke usannsynlig at mineralet er
tilstede i de fleste klorilt- og kalsiltdominerte forkastningene.

Litteratur

BERG, H-J. (1994): Bj0nndalen Bruk. Stein 21 (3),205-216.

HENNINGSMOEN, G. (1977): Kambrosiluriske bergarter. I DONS, J.A. (Ed.): Geologisk f0rer
Os/o-trakten. Universitetsforlaget, 21-36.

HOlTEDAHl, O. & DONS, JA (1977): Geologisk kart over Oslo og omegn. Vedlegg til DONS,
J.A. (Ed.): Geologisk f0rer Os/o-trakten. Universitetsforlaget, 173 sider.

RAMBERG, I.B & lARSEN, B.T. (1978): Tectomagmatic Evolution. I DONS, J.A. & LARSEN,
B. T. (Eds.): The Oslo Paleorift, Norges Geologiske Unders0ke/se 337, 55-73

28


