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En av Norges mest besokte mineralforekomster finnes ved Bragelia, Sjoa. Forekom
sten er mest kjent for anatas, men en rekke andre mineraler erfunnet i forekomsten.
Forekomsten ble funnet av Torgeir T. Garmo i 1985, da baksideveien Kvam-Sjoa ble

utvide t med en 300 m lang skjcering i en kvartsitthorisont ved Bragelien.

Kartskisse av forekomsten etter Kjell Voldheim.
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Man kan reise til forekomsten ved a
kjere E6, og ta av over Sjoa bru mot
Heidal. Ved veikrysset etter ungdomsher
berget tar en av mot KYam, over brua, og
forbi Bragelia gard og sagbruk. Minera
lene finnes i de lave skjreringene pa
begge sider av veien, rett etter en ferist.
Forekomsten ligger i utmarka til
Bragelien gard , og avgift betales til
grunneieren i en kasse pa nedsiden av
veien (fig . 1).

Vertsbergarten er en urein kvartsitt
med kalkrike lag og kvartsganger. En
hovedforkastning som felger dalferet
mellom Otta og Sjoa, holder fram i
samme retning der dalen beyer mot SZSst.
Her krysser den «baksideveien» og
kvartsitt-horisonten rett sSZSr for Bragelia.
Over et ste rre omradet er derfor kvartsit
ten gjennomsatt av parallelle N0-SV
gaende sprekker som er sterkt mineralis
ert (fig. 2). Den underliggende fyllitten
er myk og lar seg beye, mens kvartsitten
er stiv og spre, og brekker opp slik at det
dannes sprekker. Gasser og vresker som
kommer fra dypere lag av jordskorpen
kan lute ut og lese opp enkelte minera-
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av grent pulver eller i fast form.

Stilpnomelan
(K(Fe,Mg,Fe,A1)g(Si,Al)120(O,OH)27*2~O)

er vanlig pa enkelte ganger og forekom
mer som gulbrune skjell og mikrokrys
taller.

Anatas
(Ti0 2) (fig . 3) forekommer vanligvis

som perfekte oktaeder, men store krystal
ler har vanligvis rett avkuttede basis
flater , eller er plateformede. De minste
krystallene er klare , gule , brune , bla eller
svarte. Store krystaller opp til 1,8 em, er
vanligvis svart til merkebla. Mange sma
krystaller dekker ofte mindere flater,
mens store krystaller nesten alltid fore
kommer enkeltvis. Det er ogsa funnet 2-3
mm store anatas tvillinger. Anatas
krystallene sitter direkte pa sprekke
flatene , sjeldnere pa adular, og nesten
aldri pa kvart s. I enkelte sprekker er det
lese anataskrystaller i klorittmassene.

Oversikt over deler av fo rekomsten ved betalingsboksen. / / 985 var de ikke
noe lose steinerlb lokker som Ia i utmarka, sa samlere har jo bbet hardt og

mye i fo rekomsten i de / 0 siste arene.

De vanligste gang mineralene som er
funnet i forekomsten er:

Adular
(KAISiP g) forekommer pa aIle miner

aliserte sprekker i omradet. Vanligvis
som sma hvite til blekrosa krystaIler,
men individer pa opp till em er funnel.

ler/elementer nar de
stremrner oppo ver. Nar
trykk og temperatur
synker i gassen/vresken
eller de reagerer kje
misk med de over
liggende bergartene, er
de ikke i stand til a
holde pa aIle elemen
tene som er opplest.
Dette medferer i enkelte
tilfeIler, som i denne
anatasforekomsten at
gjennomstremende
gasser/vresker avsetter
mineraler. Der det har
vrert rom for det er det
utviklet vakre krystaller
av en rekke mineraler
direkte pa sprekke-
flatene. Slike mineralganger kalles
alpine. Forekomsten pa Sjoa represente
rer en typisk lavtemperatur, hydrotermal,
alpin , gangmineralisering.

Kloritt
((Mg,Fe)5AI(Si3AI)OIO(OH)g) fore

kommer som druseromsfyllinger i form

Kvarts
(Si0 2) forekornmer som klare til

grahvite krystaller, vanligvis mindre enn
2 em store. I enkelte hulrom og sprekker
er det dog funnet krystaller opp til 10 em
store. Det er funnet kvart skrystaller med
negati v terminering, samt fantomkvarts.
Pene kvartsgrupper med adular er funnet
flere steder i forekomsten.
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Brookitt
(TiOz) forekommer pa en gang (fig. 2)

som gjennomskinnelige brune krystaller.
Den sterste krystallen som er funnet er
15 mm lang, men de fleste krystallene er
bare noen fa mm. Brookitt forekommer
vanligvis sammen med anatas, men
anatasen er da vanligvis mikrokrystaller.
Brookitt er ogsa funnet som lese krystal
ler i kloritt.

Rutil
(TiOz) forekommer pa 1-2 ganger som

gule naler i kvartskrystaller, eller som
grenlige naler i ma ssiv kvarts. Mineralet
forekommer i forlengelsen av den
brookitt forende gangen (fig. 2).

Hematitt
(Fep 3) opptrer som perfekte skin

nende svarte krystaller opp til 5 mm.
Hematitt forekommer ogsa som inn
vokste spredte kom i kvartsgangene (fig.
2). Enkelte samlere har antatt at hematitt
krystallene har vrert ilmenitt pa grunn av
svart strekfarge. Rontgen (XRD) viser at
dette er hematitt, og den svarte strek
fargen kan sannsynligv is relateres til
inneslutninger av TiOz.

Pyritt
(FeS

2
) er relativt vanlig som opptil 1

em store kry staller i kvartsitten og
kvartsgangene. Enkelte krystaller er
del vis omvandlet til gothitt,

Kalsitt
(CaC03) forekommer som sprekke

fyllinger, sjeldnere som krystaller, som
kan bli opptil em store.

Harmotom
((Ba,Ca) l_z(Si,Al)PI6*6HP ) er funnet

i et lite omrade sammen med hematitt
krystaller. Harmotom forekommer som
hvite eller grenne (kloritt inneslutninger)
krystaller, opp til 8 mm. Mineralet
opptrer vanligvis som korsformede
tvillingkrystaller.

Barytt
(BaS0

4
) er sjeldent, men er funnet

som hvitrosa rosetter sammen med
hematitt og harmotom

Galenitt
(PbS) er sjelde nt i forekomsten, og

forekommer som innvokste masser. Det
er funnet en enkelt galenitt krystall med
omvandlingskorpe av et mineral som
sannsy nligvis er angles itt.

Stilbitt
(NaCazAlsSi IP 36* 14H20) er funnet

sammen med hematitt.

Det har ikke lyktes oss a f a fo tografi er
av mineralene i Brageliaforekomsten
klare til denne utgaven av bladet.

De kommer, - f¢ lg med! red.
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