
SOROYA
Har du minimum en uk es tid til radighet, ta ferste fly til Alta, lei deg
sa en bil, og kjor mot 0 ksfjo rd. Derfra tar du ferge over det berernte
Lopphavet, og an kommer Hasvik pa Soreya etter ca. 1,5 timers over
fart. Hele turen fra, f. eks. Oslo til du er pa Sereya, med dette oppl eg
get tar mellom 6 og 7 tim er. Mineralmessig er Se reya et interessant
omrade som er vel verdt et besok.

nesfjorden at " Breivikbotn-gabbroen" opp
trer. Denn e ga bbro gje nnomsettes tlere ste
der av nefe lin-syenitt og nefel in-syen itt
pegmat itter. Pa fle re steder er gabbroen
hydroterm alt pavirk et , noe som har gjor t at
det flere steder er avsatt min eraler i berg
arten omkring .
Ved Har aldseng, et lite sted like i nrerheren
av Brei vikbotn , opptrer bergarten karbon a
titt . Omradet er hydrotermalt pavirk et , noe
som har medfe rt at de t er avs att en rekke
mineraler i bergarten. Metam orfe bergarter
innenfor "Breivikgabbroen" er mindre
pav irket av hydrotermal dann e lse enn plu
toniske.
Det finnes innenfor et fo rho ldsv is lite
ornrade , en ganske stor mineral rikd om. Pa
enkelte plasser er min eral rikdomm en godt
synlig, i form av god t utk rystall isert e pro
ver.

0ya kan "de les" i to. I ser finner du Hasvik
Kommune som er den mest beb ygde de l av
eya. Her er det ga nske brukbare vei fo rbin
delser , og det er forh oldsvis lett a komme
seg rundt. I nord ha r en Sereysund Kom 
mun e som na forresten ska l inn i Hammer
fest Kommune. Her er veinettet dar ligere
utbygd . Sa en kan si at vei forbinde lser fin
nes bare i ser og litt i no rd. Midt i mellom:
himmel , hay og et nydelig fjelland skap .
Min tur ble kon sentrert til ornradet rundt
Hasvik, Breivikbotn og Dennesfjorden .
For a fa fullt utbytte av en slik tur , ber en
alli ere seg med noen som har bat. Fordi
som sag t, sto re og interessante omrader
ligger uten ve ifo rbinde lse. Etter det vi kun
ne brin ge pa det rene, sa var det en del av
lok alb efo lkningen som fakt isk tilbed slike
tjenester.
Ua nse tt, ta kontakt med tur istk ont oret i
Alta, e ller ku lturkon sul enten i Hasvik
komrnune , hvi s du skal planleg ge en slik
tur.

MI NER ALER TILH0RENDE
BREIVIKBOTN-GABBROEN
Fra kystprofilet ved Harald seng og

GE OLOG I Bardvik
Stersteparten av Sore ya bestar av meta- Melanitt: En titanh oldig variant av granat,
morfe ber garter av eokambrisk- kambrisk som ble funnet i tild els perfek te krystaller.
alder. fra mm-store ti l 3- 4 em. Melanitten la i en
I se r finner en store omrade r av kvartsitt, svtert grov kornet kalkspat , og var van ske-
som stedvis er for gneiset/migmatisert. lig a fa ut hel.
Videre finn er man kalksteinhori sonter og Titanitt : Ble funn et sammen med me lanitt
granat-g limme rskiferhorisonter. En finn er granatene, 2 - 3 mm lange . Det er beskre-
og sa en hel del plutoni ske bergarter i se r. vet xis opp til 4 em. men det sa vi ingen-
Sa som gabbro, dioritt, syenitt og spennen- ting til.
de nefelin-syenittgne is. Det er srerlig rundt Apatitt: Ble bare funnet som sma uregel
i omrade ne Breivikbotn og over mot D0n- messige korn . Men i litteratu ren beskri ver
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forfa tteren perfekte xis opp til 7 em bade
fra Haraldseng og Bardvik.
T ross iherdig leting, fant vi ikke apa titt i
gode xis.
Pyroksen : Sammen med me lanitt og titan 
itt i xis pa I - 2 em.
Kalkspat: Gabbroen i kystprofi let var gjen
nom satt av ka lkspatare r. Ved Bardvik var
det dru seromutvikling i noen av are ne . Her
ble de t funnet ska leo noe de re opp mot 8
em, av honn ing-gul fa rge .

Fra Hasfjordvann og Donnes-
fjord ornradet

Nefelin-syenitt og nefel in-syenittpeg. opp
trer tlere steder.
Ved Hasfjordvan n fant vi fe lgende minera
ler:
Epidot: Som I em lange ve lforme de xls,
mestep arten som nekformede aggregater.
Hematitt: Tavle- formede, darli g utviklede
xis, ca , 2,5 em i dia me ter.
Natro /itt og thomsonitt : Sma viftefo rmede
aggregater.
I felge litteraturen er de t beskrevet en hel
del andre mineraler fra samme forekoms t.
Bl.a. titanitt-xls oppti l 5 em lange.
En de l av peg mati tte ne fe rer sodalitt, for
de t meste gra av farge. Fra en nefel in-sye
nitt gne is kropp over mot Dennesfjorden
fant vi nydeli g bla soda/itt i nefel in-gn eis .
Nede ved Dennesfjorden ligger tre sma
eye r hvor den hydroterm ale akt ivite ten har
salt spor etter seg. 0yene som he ter Nord
ey, Midtoy og Vesterey ligger kloss opptil
hverandre. For a komme dit kan en ente n
ta beina fatt, og bruke et pa r timer pa det , i
vanske lig terren g, e ller en kan gjere som
oss, fa noen til a fra kte oss over med bat.
Mi neraliseringen er avsatt pa yttersi den,
d.v .s. nordvest pa eye ne. Min eralene er
avsatt i kalk spatl inser inne i ga bbroen.
Fe lge nde mineraler ble funnel:
Epidot: Som perfekte mm store xis,
Prehnitt : Som de lvis ve lforme de xis, opptil
2 em. Lys grenn av farge. Stuffene la
utforvi tre t i strandkanten, og krystallene
bar dessverre preg av det. En god del slag -

merker.
Pyritt: I em-store kuber inn kapslet i kalk
spat.
Skapolitt : Ble funnet som hvite tynne
stengler, liggende i kalk spat. Lengde 5 - 6
em .
Magnetitt: Som mm store ok taedere sam
men med epidot. Min eralet va r avsatt i sye 
nitt , samme n med ka lkspat.
Pyroksen: Som tynn e steng ler, 2 - 3 em .
lange.

Farvel til gabbroen
Na forlater vi Gabbrokomp lekset, og drar
no rd-vestover mot Langkeila . For a kom
me di t, rna en ga ea. 3 timer fra bilvei , og
over fje llet. I dette ornradet er det fin kyan 
itt a finne .
Pa var vei inn til Langke ila gikk vi gje n
nom en g limmerskiferhorisont. Helt i gren
sefeltet av denne horisont, og nesten inne i
en kalkstei nshorisont, ble kyanitten funn et.
Den salt i kvartsarer/boll er i g limme rsk ife
ren som blekbla/hirnmelbla tyn ne krystal 
ler. opptil 10- 12 em lange.
Det ble ikke funne t andre mineraler i den
ne horisont. Hverken staurolitt e ller alman
din-g ranat ble sett. Men i samme hor isont
pa et helt anne t sted, ble det funnet sma
mm-store xis av alma ndin i glimme r.

Og sa over til rykteborsen!
Rykte or. 1:

Vi hadde hert at det inne i ka lks te ins hori
sonte n skulie ha vrert funnet fin diop sid.
Tross iherdig leting, i rufsete Finmarks
natur (den eneste dagen med darlig vrerl )
fant vi ingen ting .

Rykte or. 2:
Fra noe n se reyveeri nge r som tilbrakte feri
en sin i Dennesfjord-omradet , ble vi fo rta lt
at i bukta pa andre siden av fjorden var det
fin ame tys t a finne . Dette Ii'll lifli g i vare
e rer. Sa ved hjelp av noen greie karer , og
go dt vzer dro vi sa over fjorden , og inn i
bukta hvor det etter sige nde skulle finnes
ame tys t. Me n den ga ng ei! Vi fant ingen
ting. Me n etter de t vi kunne se ut av berg-
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arten. s1\ skulle det absolutt vrere muli g
hcter for ametys tfunn. Bergarten va r en
forgnei sct kvartsi tt, sa med litt bed re tid og
ikke minst tla ks hadd e nok godsa kene du k
ket opp.
Like ved te ttstede t Hasvik ble det for en
del ar side n avde kket en hule som var dek 
ket med ametys t-krys taller. Hulen 11\ me get
van skel ig tilgjengelig, og kunn e bare naes
ved fjzere sj¢ . Denne hul a ble tomt av noen
ge mmologer pa jakt etter smy kkes tein, ble
vi fortalt av stede ts befolkn ing. Det ene ste
som var igjen var darlig utviklet og istyk
kerslatte krystaller.

SLUTTKOMMENTAR
For de av dere som har tenkt dere nord o
ver, men av en eller annen grunn har latt
vrere. Har dere muli ghet, sa nel ikke med a
reise. Det finne s sikkert bill igere mater a
reise pa, men da kommer dette som vi aile
har veldi g lite av. Nemlig tid .
Geologisk og mineralogisk er Sereya en
ve ldig spennende ey. Selv om vi ikke fant
det helt store, fant vi da nok til at vi fikk et
fint utb ytte av ture n. Nature n er jo bare

helt fant astisk . S1\ bare av den grunn er oya
verdt et besok.
Foruten de t vanlige "s teinutstyret" bor en
absolutt vurdere a ta med fiskes tang . Det er
neml ig utro lig med fisk der, bade i sjoen
og i ferskvann .
Det skade r ikke a innh ente tillate lse til
minerallet ing. Grunnen eies av staten. og
selv om det ove rhodet ikke er noen fare for
a rote seg bort i noe , bor det viere en god
regel at man innhenter tillatelse hos rett
eier.
Husk a lese litteratu r ove r omra det, stude r
kart er og snakk med folk pa stedet. Da bor
ma n vtere godt forberedt.
Ta gjerne kon takt med undertegnede for
mer informasjon.
Go d tur !

Jan Erik Larsen ,
Haugalande Geologiforenin g

Litteratur:
The Alkaline Complex of Th e Breivikbot n
Area, Sorey, Northe rn Norway, NGU
nr.23I , Brian A. Sturt, Donald M. Ram sey.

FORRETNING • VERKSTED
Verksgt. 1, Bzrullls Verk TIf. 02-13 85 07

et trivelig mi1j0 IRed a rhundre lange tradisjoner

SLiPEUTSTYR
RAsTEIN
MINERALER

APENT 10 - 17, TORSDAG 10 - 19. LIIRDAG 10 · 14

GAVER
SMYKKER
INNFATNINGER

Kontoradresse : Sttrhalla 20, 1344 Haslu.. TIL 02-53 36 8 6
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Druse i kalkspatdre ved Bdrdvik. Xis 7 em

Melan itt pd kalkspat sters te xis 3 em, ved Haralseng




