
Sveriges storsta(?)
bergkrista1ler funna

vid Stenungsund
46 km norr om Goteborg, BohusHin vid bygge av E6:an.

Av Peter Lyckberg

For ett drygt år sedan ringde en god van och studiekamrat på Chalmers
Tekniska Hogskola och frågade mig om några ovanliga mineral han
flfnnit vid sprangningar for europavag 6 vid Stenungsund. Lennart
Akerlund arbetade som platschef for byggforetaget NCC.

Senare på kviHlen kom Lennart och
visade sina fynd vara v ett var sarskilt
interessant. En 4 kg tung stuff,
20xlOxlO cm stor inneholl en 2-3 cm
tjock åder av ren bornit som genomkor
sar hela stuffen. Tillsammans med borni
ten finns malakit samt ytterligare något
kopparmineral (ej fardiganalyserat).
Malakiten forekommer som belagg
ningar på och som kristaller i druser i
den rod a gnejsmatrixen.
Denna stuff vackte mitt interesse och
flera kursdeltagare på en geologikurs jag
drev startade att systematiskt folja upp
vidare spragningar fOr den blivande
motorvagen .
I slutet av Mars 1990 var en skicklig och
mycket mineralinteresserad amatorgeo
log från Goteborgsforeningen på plats. I
sista sprangningen av mittpartiet aven
bergknalle hade blottats en drus med
bergkristaller . Per Åke Millqvist fann
några flisor bergkristall på marken och
upptackte senare att det låg stOrre kri
staller på en hylla 3 meter upp på klipp
vaggen.
Med hjalp aven lång kapp fick han ner
dessa. Dessutom «såg det ut som en stor
kristall stack ut rakt ur klippvaggen».

Ett par dagar senare Fredagen den 23
Mars var några andra samlare dar och
knackade loss denna efter tips från Per
Åke. Tyvarr slog de av jattekristallen på
mitten.
Lørdagen den 24 Mars var jag på vag till
sommarstugan tillsammans med min
bror Anders som er flitigt ute och letar.
Fotografi 1 visar Anders på morgoneIi
den 24. Strax ovanfor hans hand syns en
liten drus dar kristaller upp ti1l20 cm
forekom dels liggande på vaggarna och
som losa dubbelterminerade kristaller.
Till vanster om Anders syns ett morkare
parti i berget som utgors av den kloritt
fyllda bergkristalldrusen.
Vid arbetets påborjande syntes inga kri
stallytor men efter några timmars arbete
dar flera hundra kg gråberg togs bort for
att frilagga drusen, borjade några stora
kristallytor visa sig.
Drusen påminner mycket om de alpina
klyftor som forekommer i Aarmassivet i
Schweiziska Alperna.
Runtomkring drusen var berget porost
och all ingående biotit har troligen lakats
ur då de Si02 rika losningarna sokte sig
gennom sprickan. Den stora klyftan var
helt fylld av kvarts och klorit. Kristal-
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Sild 1
lerna hade vaxt till maximal storlek och
gick från ena sidovaggen till den andra.
Detta gjorde arbetet mycket tidskra
vande och det var svårt att forsoka få ut
kristallerna oskadda. (Bild 2).
De flesta kristallerna var helt tackta med
klorit och dessutom sprackta i ett par
bitar med klorit skikt emellan.
Den vanstra kristallen sitter tvars over
drusen och toppen når in i sidoberget.
Kristallen ar 40 cm lång, 20 cm tjock och
vager 20 kg. (Vid basen fanns ett stort
antal splittrade bitar av samma kristall
till en sammanlagd vikt av 5 kg).
Den hogra kristallen sticker in djupt i
drusen. Det var troligen en 18 kg tung
del av denna som stack ut ur berget och
som togs ut. Vid losstagandet tyckte en
av samlarna, Jerry Borgmalm att det var
något «mere hårt» i kloriten men på
grund av regn lamna dom vagskar
mngen.
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Jag och Anders plockade ut kristallen
som ar 45 cm hog, 20 cm tjock och vager
25 kg. Vi sokte forgaves i sprangmas
sorna efter den andra halvan men fann
inget. Troligen passar den bit Jerry,
Ingvar, Gunnar Allgulin och Gun
Bergqvist fann. Vi skall under somma
ren tvatta kristallerna och forsiktigt satte
ihop dem.
Problemet ar att brottytan i ar tackt av
ett upp till centimetern tjockt lager klorit
som forst noggrant måste avlagsnas for
att få bra faste for limmet.
Tillsammans vager dessa två bitar av jat
tekristallen minst 43 kg och mater 63 cm
i langd.
Fargen hos denna ar svagt till morkt
rokfargad och stuffen får definitivt kallas
en Rokkvarts. Min fOrhoppning ar att
kunna visa denna vid någon massa
kanske redan i sommar om reparationen
går bra.



~ .•.

5bfs 00.(.0- -f,~,I.t1~~ U""",..,a.r, I k:.... OlJa "'_ t,....~~
'fOO't.o,

___ ~v~ ..••...Jv b.j~~"ClJ
- bef; ••.il1 v,.~

1..Va.jSK.J~""f!n ...,~ Jr-l,Ls~n

l, 3 Tippl...fsr. •.... .(is...... ~ri<>1. fl"';" d.yu"f!n

Bild 2
De flesta kristallerna som hittades var
ogenomskinliga och missformade men
några få var helt genomskinliga och val
formade, Fargen varierade från helt
mjolkvit till mork rokfargad av facett
kvalitet.
Den finaste kristallen ar troligen en 12
cm lång, 3 cm tjock funnen av Anders
Lyckberg.
Tyvarr andrades lutningen på vagskar
ningen och hela drusen sprangdes bort.
På grund av skada iarmar och ben vid
forsta utgravningen kunde jag ej besoka
drusen igen forran efter sprangningen
for att finna allt borta. Trots detta fann
jag 10 cm tjocka toppar av kristaller i
vagbanken på två stallen några hundra
meter från vagskarningen. I flera dagar

Peter med en av kvartskrystallene
foljde jag arbetet for att eventueIlt loka
lisera fler stuffer.
Sammanlagt torde ha funnits flera
hundra kg kristaller i drusen varav den
storsta sannolikt ar raddad.
Det ar oerhort VIKTIGT for alla foren
ingar att bygga upp ett kontaktnat-larm
system vid sprangningar. Organisera
kontakterna med Vagverk, byggfOretag,
forsok sprida intresse for att bevara
mineralen. Då det galler denna typen av
forekomster galler det att ta vara på
fynden på ratt satt. Min tanke var att
tvatta ur drusen och sedan formå Vag
verket att satta en plexiglasskiva for så
att denna for vastsvenska forhållanden
unika drus kunde bevaras in situ till kom
mande generationer. Nu får jag leta upp
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en ny drus men det kanske tar 20 år till.
Det var enbart genom Lennarts, Per
Åkes och andras stora intresse och for
stånd som denna fina drus finns bevarad
om an i små bitar. Hur många druser ar
spårlost borta och hur många kommer
fram i fortsatta sprangningar norrut i
Bohuslan? Det ar på plats att saga att det
knappast kan anses vara lonsamt att kora
några stracker for att titta på vagskar
ningen, då drusen ar i det narmaste bort
sprangd. Har ni vagarna fOrbi någon
gång så passa på att stanna till och ta en
titt.
Runtomkring den kloritfyllda drusen
fanns en del smådruser med upp till 10
cm stora bergkristaller , mikroklinkri
staller, små Apatit kristaller aven nastan
vit till ibland ljusblå farg (5 - 40 mm)
samt eventuellt Thulit (enligt SGU).
Vid fynd du tror ar intressanta be om
hjalp for identifiering och hjalp med loss
gorandet av den/de i din forening som ar
skiekligast. Nar allt kommer omkring så
ar det inte manniskans ha begar som ar
viktigast utan att den lilla fina stuffen tas
ut på ratt satt och forses med etikett. Det
ar latt att glomma. Har du tankt på vad
som skall handa med dina fynd om 100
år? Skall de hamna bakom ladugår
den ..... ?
Det ar allt for ofta som stuffer hanteras
ovarsamt. Till och med på de basta
museer och hos de framsta samlarna sker
ovarsamhet.
På ett stalle fann jag en 10 cm stuff med
bly krist aller från Långban. Den hade
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Innehaver Magnus Svensli

under lång tid anvants i en Hårdhets
skala och var helt repad. I ett museum
fann jag Kongsberg stuffer som låg med
de intressanta kristallerna neråt. (Na
stan samtliga stuffer) Var radd om era
stuffer!

. Under 1950 talet fann man enorma grot
tor med halvmeter stora Calcit krist aller
tillsammans med Fluorit, Sphalerit, Bly
glans mm rundt Joplin Missouri och
andra orter i det så kallade Tri State
Distriet, USA.
Dessa såldes i oljefat for någon krona
kilot. Mannen som tog dem tillvara hette
Boodle Lane och drev den kande Boodle
Lane Rock Shop vid Highway 66. Tonvis
med kristaller forsåldes.
Trots detta finns ytterst få bitar bevarade
idag (endast 40 år senare ) enligt Dr Peter
Bancroft. Sjalv har jag ej sett en enda av
dess a Calciter på marknaden.
Vi ses på massor i sommar. Kanske har
jag ett par bitar med ur min samling från
årets Tueson massa. Lycka till med
mineralletandet i sommar och du: Tank
på att du lever en kort tid på jorden men
att de stuffer du har bor få chansen att
klara sig helskinnade under en lång tid.
Om någon lasare kanner till några andra
stora, valformade enkeltkristaller (eller
grupper) som ar valdokumenterade och
funna i Norden så skriv garna en rad till
Stein. Ingemar Johansson, Kopparberg
fann fOr några år sedan en 43 kg tung
klump bestående av 5 kvartskristaller
vid Hydroxylapatitforekomsten i Sna
rum.
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