
Mineraltur til Bjormdalen Bruk,
NittedaI14.06.92

Vi mattes foran porten til Bjonndalen Bruk kl. 11.00. Det
var overskyet, men Iikevel fint turveer,
Faglig leder for turen var Lars O. Kvamsdal.
Som vanlig for Steinklubbens turer var frammotet godt. Vi
telte 18 biler og ca. 50 deltakere.
Lederne. Lars O. Kvam sdal og Bje rn Fun
ke delt e ut ark til aile med beskrivelse av
aile de mineraler vi kunne vente a finne
her.
Lars e nske t aile velkommen og orie nterte
oss om dagens "minera ljakt". Vi fikk vite
at Bjenndalen Bruk ligger i rombepo rfyr 
lava, og at rom bepo rfyrlava bare er kjent
funnet tre steder i verden: I Os lo-fe ltet, pa
Kilimanjaro og Antark tis.
I de lagdelte bergarter - pa grense n mel
10m disse og lavabergarter - kunne vi reg
ne med a gjore spennende mineralfunn.
Ettersom Bjenndalen Bruk jo er et stein
brudd i drift . her utvinnes pukk til veiar
beid , ble vi aile oppfordret til stor forsik
tighet.
Vi kjorte et godt stykke innover i omradet.
Her val' det bratte bergvegger i bruddene
med dype stup, lose steiner og lose kanter.
Det ble et helt spes ielt landskap a ga i. Vi
forsto godt at det val' viktig a overholde
forsiktighetsreglene!
Na val' det bare a sette fra seg sekkene og
ga igang! Mineralene la apent. det val' lett
a finne noe. Vi kunne bare snu p1l ste iner.
Det varte heller ikke s1l lenge for mange av
mineralene som sto p1l lista v1lr val' funnet.
Lars og Bjorn laget en utstill ing av de
mineraler som ble funnet ette rhver t, slik at
vi aile kunne se hvordan de typ iske eksem
plarene av hve rt enkelt mineral s1l ut. Og
ellers fikk ogs1l Lars og Bjorn nok 11 gjore
med bestemmelse av mineralfunn for oss.
Lupa val' flittig i bruk.
Lars fortalte om dannelsen av mineral -

krystaller, at det ble dan net gasslommer i
lavae n. Etter at lavaen storknet, ble hu l
rommet fyl t med andre minera ler, og fine
krys taller fikk vokse i disse hulromm ene.
Pyrittkrystallene som ble funnet val' s1l fine
og helt regelmessige at en skulle trodd de
val' maskinlaget. De s1l her ut som sm1l ter
ninger , firkant er og det val' lett 11 hakk e
dem 10s fra storre steiner. Pyrittkrystallene
hal' fatt vokse i ftytende medium (lava) og
deretter storknet og fatt sin ftotte regel
messige form . Det ble funnet helt nydelige
ftusspatkrys taller og store gra natkrysta ller.
Vi fant ogsa hornblende (amfibol). Horn
blende i krystallform opp trer mest i kom
pakte masser. Forskjellige kalkspatkrysta l
IeI' ble ogsa funnet. Kalkspat er det mineral
som hal' de fteste krys tallformer. Pa noen
kalkspatkrystaller vi fant val' det sma pyritt
krystaller nrermest som en hinne.
Det val' stor aktiv itet og mange fine funn
blan t de ltakerne. Etterhvert tok vi oss like
vel tid til en spisepause. Sola tittet frem og
varmet godt og skyene trakk seg unna.
P1I det siste stedet vi besokte val' de t masse
grenn hornblende. magnetitt/hematitt-b lan
ding, merk grenn kloritt og feltspatkrys tal
ler. Listelava som vi s1l her val' en litt
annen type lava fra Permt iden. Det val'
mye lysegronn epidot 11 se - sammen med
merkere grenn hornbl ende hvor vi tydeli g
kunne se de typis ke fibrene.
S1I ruslet vi ned igjen ti l sekkene vare og
pakket forsiktig sam men dage ns fangst.
Fra Steinklubhens hlad
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