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kommune liten cere avoNa hal' huset omsider
blitt pusset opp , men hva skjer; - jo, B OG
md ut , Det er gan ske utrolig, og vi vii be om
at byrdkratene og byens po litikere tenker
seg vel om for de setter sitt navn under et
slik vedtak. Kystkultursenter, ja vel , - men
det bar BOG vcere en
naturlig del avoArtiklene i denne utgaven
av STEIN som i sin
helhet er viet Bergensomrddet underbygger
dette . Forovrig er
STEIN 3/98 ogsd et
resultat av foreningens
innsats ; aile artikler er
skrevet av representantel' for stein- og
mineralmiljoet i Bergen.
Til slutt en usaklig
begrunnelse for hvorfor
BOG bor forb li i Sandviksboder: Pd vegne av
naboer, rundt Sandvikstorget/Rosesmuggren den, vii jeg ins istere pd

Bergensforeningen har i aile dr vairt
en scerdeles aktiv f orening. De har ferst
og frem st ut viklet sin egen forenin g , men
har ogsd gjo rt sin plikt ved a ta et krafttakfor NA GS da det
virke lig roy nte pa f or
no en dr sidell. At
NAGS idag er et
h¢yst oppegdende
forbund kan vi takke
Bergen og Om egn
Geologiforenings
(B OG) kraftfulle,
"Bergenske"
sekretariatsledelse
for. Med i all beskjedenhet, en hervcerende redaktor
som assosiert reevedilter.
BOG og dens
virksomhet er en
prydfor byen .
Man ge tusen av
byens borgere,
En aktiv ryddeldugnadsgjeng en somerkveld at [oreningen far begam le og unge, lek
i
fjor.
holde sitt tilholdsted
og lterd hal' nydt
gjennom
mange dr, - de
godt av fo re ninge ns
godt
og bare ha 143
horer
til
der!
Og
det
er
mange gode tiltak. - BOG hal' etterhvert
a
ga
tuir
man
skal
treffe
hyggelige
skritt
blitt en kulturinstitusjon som nyter remenn esker i et go dt mi ljo!
spekt langt ut ov er "steinm iljoet". Forenghw
ing ens virksomhet hal' blitt lagt merke til .
Livet i Bergen og Omegn
I dr arrangerer de messe i samarbeid
med NAGS . Det vii nok ga bra, BOGGeologiforening (BOG)
medlemmene har erfa ring med slikt, Da de ferste fiskene for mange mi llioner
dugnadsdnden level: Det hal' de ogsd vist
dr siden gikk i land og ble til menneske,
ved holde orden og stadig utbedret "sitt"
hadde de forste mineralene for lengst dan hus i Sandviksboder 23. Huset er kommu - net seg og varferdige til «innhosting» .
na l eiendom. Eieransvaret har Bergen
Amatorgeologene i BOG , hvis hobby skulie
forts. side 59
Kreditt
Det var Birger Forsund sam skrev fodselsdagsnotat for grunnstoffet krom i forrige
utgave av STEIN.
Trond Ow e Bergstrom sendte a ss produktdatabladet am natriumditionitt, (stei nre ns).
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Sri/bitt, Vaksda/.

VESTLANDSMINERALET
tekst og fotos Karl E. Dalen
I STEIN nr 1/98 finnes der en engasjert artikkel om stilbitt med tekst og fotografier av
Guri Maz anti-Andersen . Det er ferst og fremst Svappavaara i svensk Lappland og
Fiereyene som nevnes som funnsteder, men hun skriver ogsa at stil bitt er «den
almindeligste zeolit i Norge». Dette skriver ogsa Garmo i sin Nors k Steinbok. I
artikkelen om stil bitt i Steinboka skr iver Garmo videre at «fr amfor noko anna er stil bitt
vestlandsmineralet». For egen regning kunne jeg kan skje ha tilfoyet at stilbitt er
«bergensminer alet».
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Stilbitt.Lnstefjorden , Gulen

Stilbitt, Guddal , Fjaler
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d Bergen tenker jeg da ikke bare
pa byen og kommunen, men pa
et vi i litt videre forstand kan
kalle bergensomradet, Undertegnede startet
sin karriere som steinsamler ved pa slutten av
70-tallet med a delta i et par smykkesteinsslipekurs i regi av Bjame Stavenes. Stavenes
var en katalysator for mye av steininteressen
i Bergen, og pleide alltid i forbindelse med
kursene a arrangere 1-2 ekskursjoner i distriktet. Dette ble mitt ferste mete med stilbitten. Vi fant dengang stilbitt bade pa Osterey
og langs Skyggestrand mellom Ama og
Trengereid.

M

aren 1979 ble jeg medlem i Bergen
og Omegn Geologiforening og det
ble etter hvert mange turer i foreningens regi. Jeg hadde (og har) en jobb som
har fort meg mye omkring pa Vestlandet
mellom Stavanger og Smola, og det gikk
etter hvert opp for meg at det egentlig bare er
noen ganske fa mineraler som pa Vestlandet

V:

Sri/bitt med Kalsitt , Bergsdalen , Voss
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Stilbitt, Runde , Heroy

Sri/bitt, Vean, Alire

Laumontitt po apophyllitt, Selsne s, Molde
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kan betegnes som «vanlige». Ett av de vanligste er stilbitten. I leper av disse arene har
vi funnet en hel del andre zeolitter i de 4
vestlandsfylkene, bl.a. analcim, laumontitt,
heulanditt, chabazitt, harmotom, skolesitt og
natrolitt, men det er stilbitt som er den hyppigst forekommende. Laumontitt er nok ogsa
et svsert vanlig mineral, men mer unnselig og
dessuten adskillig mer forgjengelig (mineralet
terker inn og smuldrer opp ved tap av vanninnhold). Det blir derfor ofte oversett av
ivrige steinletere pa jakt etter fine stuffer.

bergensornradet og nordover at de fleste
forekom stene bade av stilbitt og de andre
zeolittene finnes , i aile fall er undertegnede
darlig informert om gode zeolittforekomster
bade i Sunnhordland og i Rogaland.
n typiske stilbitt-farven i Bergens
rnradet er mursteinsrod, men bade
her og ellers i Vest-Norge finnes der
ogsa fargele s, hvit , gullig, brun og graaktig
stilbitt. Hva som er vakrest kan diskuteres,
men ofte er det vel mer glansen og de
assossierte mineralene som avgjer om stuffen
er vakker eller ikke. Kalkspat er et hyppig
felgemineral , men og sa andre zeolitter samt
kvarts, apofyllittt m.m. finnes gjerne sam men
med stilbitt. Undertegnede er ingen fagmann

D

R

nnstedene vii selvsagt variere litt
med hvor det letes, men nar vi skriver
Vestlandet i denne sammenheng, ber
det nevnes at det kanskje forst og fremst er fra

Laumontitt med nail og kloritt , Gulen
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og skal ikke driste seg til hverken kjemiske
eller fysiske betraktninger omkring zeolittene
- slikt star det likevel nok om i fagbekene,
Min unnskyldning for a skrive disse linjene
samt vise dere noen foios av de vestnorske
zeolittmineralene er bare a gi STEINs lesere
en liten smakspreve pa det som er a finne her
i vest. Kanskje blir man Iin mer oppmerksom
pa en'rnineralgruppe som ikke sjelden tilsynelatende bare danner et tynt sprekkebelegg,
men som i ruerbilde kan vrere riktig sa attraktive.
eg har valgt a vise fotos fra flere fore
komster og av flere ulike zeolitter. Vi
vet at vi blir dverger sammenlignet med
Poona og tilsvarende lokaliteter, men vi er na
likevellitt stolte av at det ogsa her hos oss
undertiden kan finnes riktig fine smastuffer.
De viste stuffene er aIle i undertegnedes eie

J

Analcim , Meland. Billedbredde 20 mm.
Analcim, Aukra.
Harmotom, Jendem, Frana .
Natrolitt, Kokstad, Bergen. Billedbredde 10 mm .
Heulanditi, Flesland, Bergen. Billedbredde 25 mm .

oger pa ingen mate blandt det beste som er
funnet.
Her kan det fortsatt gjeres fine funn, sa
velbekomme!
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BERGEN MUSEUM geo\ogisamnngene

A v 0ystein J. Jansen

Museet ble grunnlagt i 1825, men dagens bygning stammerIra 1868 og 1898
(pabygging av to fleyer). Foran bygningen star museets grunnlegger,
stortingspresident og eidsvollsmann Wilhelm F. K. Christie, pa en sokkel av
larvikitt med en leve av samme bergart til a passe museet. Museets mektige
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Fra «de gode, gam le dage»,f¢r

1975.

inngangsder minner om fordums storhet,
men innenfor veggene er inntrykket noe
mer blandet. Deler av museet er pusset
opp, mens andre deler preges av en
«sjarmerende» blanding av stev og darlig
vedlikehold - et slags mu seum i museet.
Geologisamlingene var i «gamle dager»
en ryddig samling i sortmalte montre og
sirlig skrev ne etiketter, typi sk for sin tid og slik sto den faktisk mer eller mindre
uber¢rt fram til 1975.
Da sto 150-arsjubileet for dagen og noe
matte gjeres, og dessuten - Kongen skulle
komme pa besek. Men s modemiseringen
F010 foregdende side
- Bergen Museum, De naturhistoriske sam linger
med vaiende j7agg og Christie med love pa plass
f oran .
- lnngangsde ren synes ikke
bam uten fo lge Gl ' voksne.

a were beregn et pd

av de botaniske og zoologiske delene av
museet begrenset seg til a skifte ut noen
etiketter, ble de geologiske samlingene
full stendig ombygget. Resultatet ser en
idag - montre og utstillingsrekker i 70tallets typi ske stil, fra den sakalte «strietiden ». Noen mer modeme innslag finne s,
f. eks. oljegeologi, mammuten Dima og ikke minst - en utstilling om menneskets
utvikling.
Min eralsalen inneholder en del godbiter
fra «gamle dager», den gang velstaende
bergen sere var villig til a «sponse» storre
innkj ¢p . I de senere ar har museets driftsbud sjett ikke tillatt ste rre innkjop av nyere
materiale, og man ge av de nye funn er
ikke representert i samlingene. Vi har
imidlertid et godt samarbeid med Vestlandets amat¢rgeologer og dette har resultert
i en del fine prover fra denne del av landel. Disse prevene er stort sett a finne i en
egen vestlandsavdeling der funn fra de fire
12

Fra Steindagen - barna lager steinfigurer

Fra magasin et - her Iigger en del bra ting som
kanskje aldri vil se dagens I)'s.

Fra mineralsalen ,vestlandsutstillingen

vestlandsfylkene er utstilt. Dersom du har
noe a bidra med i denne avdelingen er det
bare a ta kontakt, det er mange fIer som
far se funnet diu i museet enn hjemme i
stuen.
Et resultat av de gode samarbeid museet
har med amatergeologene er «Steindagen»
som arrangeres en sendag hver host. Da
stiller 50 amatergeologer opp og publikum
strernmer til for a ta del i all verdens aktiviteter - fra tombola til foredrag.
A.pningstidene om sommeren er kilO IS pa hverdager og kill - 16 pa sendager,
VELKOMMEN I MUSEET!
Fra Steinda gen - Paleontologen B. Ne uman
[o rteller om fo ssil er.
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Besek var stand pa rnessa
og fa yare kataloger over aktuelle

REISEMAL
for steininteresserte.
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Slettebakksveien 84, 5030 Landas,
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Bredsgdrden , Bryggen
Posthoks 4099 Dreggen
5023 Bergen
Tlf 55 32 82 60

stein - mineraler - slipeutstyr- klokker bokstotter og andre gaveartikler

Du finner oss bakerst i Bred sgarden, gjennomgang
i garden fra Bryggen og fra Tracteurstedet
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NOEN GODBITER
FRA MUSEETI
BERGEN
Tekst og Jotos Karl E . Dalen
Geologisk avdeling ved de naturhistoriske samlinger i Bergen har i lepet av de siste arene
bygget opp en riktig fin samling av mineraler fra de fire vestlandsfylkene. For dem som ikke
er kjent med hverken mineraler eller funnsteder i dette vidstrakte omradet, vii STEIN her
vise noen fa fotos taft av stuffer velvilligst utlant til fotografering av museet. Vi takker
(i)ystein Jansen for tilliten og haper vare fotos yter stuffene rettferdighet. Skal dere til
Bergen sa legg turen innom museet - der finnes det mye, mye mer.

Apophyllitt, No rdal, Tafjord .
Ste rste krystall ca. 65 mm

(!Jverst: Axinitt, Berg sdalen , Voss
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Titanitt,Floen, Radoy. Storst e krystall St) mm.

Flusspat med laumontitt, Fjcerlandstunnelen
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min barndoms gate i
Bergen , bodde de
aIle sammen; Piddien,
Joggen, Tyggen, Addien og
hva de na het aIle sammen.
Aret var ornkring 1950.
Tyggen var den eldste av
oss og det var han som bestemte over oss andre. Vi
matte gjere som Tyggen
bestemte. Nesten hver sendag
bestemte han at vi skuIle ga
pa Museum. Der var det
gratis sa der gikk vi gjerne.
Noen bommet penger
hjemme til trikken, og resten
smet seg. Det var greit sarin.
Museet var for oss forst og
fremst det vi kalte «Dyremuseet», Museet med verdens sterste der, Og sa var
den alltid Iukket. Det var
Tyggen sitt privilegium a

apne deren. Det var forresten
bare han som nadde opp til
derhandtaket.
Det var alltid heytidelig a
ga pa museet . Vi tok alltid av
oss Iuen nar vi gikk inn. Og
sa var det alltid vakter som
med et vaktsomt, strengt
blikk gransket hver og en av
oss neye nar vi kom. Ble vi
godtatt som gode museumsbesekende, eller ble vi hevet
ut med en gang? Tyggen
hadde fortalt oss at vi matte
stramme oss opp fpr vi gikk
inn, slik at vi ikke ble hevet
ut igjen.

V

i matte aldri
snakke hoyt pa
museet, kun hvisking var tillatt, ellers ville
vaktene komme og hive oss
ut . Det hadde Piddien fortalt
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oss. Piddien var den gleggeste av oss og vi trodde
alltid pa det Piddien fortalte.
Nei pa Museet var det ikke
rom for heylydt begeistring.
Kun lavmalte gisp kunne til
ned godtaes sa Ienge vaktene
ikke sa oss .. Nar vi herte
vaktmannens avmalte og
hoylytt knirkende skritt rundt
hjemet ble det stille blant oss
gutter. Hadde han oss i kikkerten, sto han klar til a hive
oss ut? Forran hvert hjerne
pa museet tittet vi alltid frem
for a se om der satt en vakt
pa lur. Det gjorde det ofte.
Det var alltid fullt av vakter
pa museet. Vi ble aldri noensinne hevet ut.
yremuseet i an
dre etasjen var
det vi alltid be -

D

sekte forst.
Vi sa alltid
forst pa
skjellettene
utenfor inngangen. Var
de slik vi sa
ut inni! Gorillaen innenfor inngangen var ogsa
gjenstand for
stor oppmerksomhet .
Ante vi en
sammenheng, var det
sa at vi stammet fra
Hvalsalen - utstillinger fra drhundreskiftet.
apene? Og sa
var det alltid
diskusjon om det hadde det
kommet noen nye dyr til
etasje med steiner
siden sist? Vi fant aldri noen
og mineraler var det
nye dyr, men det var like
mest spennende. Her
spennende for det . Den store
var det en ekte gullklump pa
hvalsalen med skjelettet av
100 kg (minst) som ble been blah val hengende i taket
traktet inngaende hver gang.
var det sterste . Vi malte
Gull var alltid gjenstand for
alltid ut med skritt hvor lang
stor beundring og vi snakket
hvalen var, men ble aldri
alltid om a finne gull et eller
enige om lengden, som etter
annet sted i skogen. Og sa
sigende skulIe vrere 24 m.
var det fullt av andre spenDet var forresten her at
nende og fargerike steiner.
vaktenes skritt ga best gjen Steiner som var bade gule og
lyd . Ormer og slanger gikk vi
bla , grenne og rosa. Vi
alltid hurtig forbi. Ble man
dremte alltid om a finne noe
bitt av en huggorm blidde
lignende. Men det mest
man ded, Det hadde Piddien
spennende av alt var de
fortalt oss. Man skulIe tro pa
selvlysende steiner. Her
det man hadde hert. Lever og
kunne du sta for deg selv bak
tigre tok vi alltid en ntermere
et forheng sla av og pa en
titt pa. De levde jo i Afrika
lysbryter og se pa selvlyog det var jo sa langt borte,
sende steiner. Det var spensa de var ikke sa farlige.
nende det for oss gutter. Her

.
1
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var det alltid ke, en ke som
ble rangert forskjellige kriterier, som varierte fra gang til
gang. Det var et privilegium
a fa titte forst. Det var nok i
denne «Stein»-avdelingen av
grunnlaget ble lagt for senere
medlemskap i BOG
sa vardet
lltid sa mange
spennende kroker
og kriker pa «Steinmuseet».
Her ble du tatt med frem og
tilbake mellom reoler og til
heyre og venstre rundt hjerner, slik at du til slutt ikke
visste hvor du var, men merkelig nok fant vi utgangen
hver gang. Nar vi kom ut av
museet var vi aIle litt lettet.
Vi hadde kommet oss levende ut fra Museet denne
gangen ogsa.

O

Ut pit tur med
Bergen og
omegn
geologiforen ing
Fotos: Ivar Naust heller

Store steiner 09 srna
steiner
Ikke en gang ustadig veer
kan Hi steingale folk til a
holde sengen en sendags
morgen, ikke nar det star
steintur til Sotra pa programmet for dagen i BOG. Utrolig
hvor mange som ofrer sendags morgen og gjeme resten
av dagen for a krype rundt pa
aile fire i varherres skattkammer. Denne dagen gikk
turen til ikke mindre enn 3 av
skattkamrene. Etter a ha
samlet troppene ved Kirken
pa Fjell satte vi kur sen mot
Skog svag og en lovende
forekomst med Kalsedon.
Det gikk ikke lange stunden
fer en herte lyden av hammer
og meisel i fjell. Og arbeidet
ga resultater, mer for enkelte
enn for andre . Noen kunne
presentere en riktig lekker
Reykkvarts fra steinroysa,
mens andre fikk neye seg
med sare fingre og pen kalsedon med sma hulrom med
mini kvartskrystaller i. Etter
a ha fylt sekker og poser med
bade kalsedon og reykvarts,
og markjordbrer pa rot, satte
vi kursen mot Svingen med
Kalk. Et uutternmelig skattkammer av store og sma kalk

stuffer i aile salgs fasonger.
Kalken fra denne svinge n
forekommer som plater med
bladspat, som vannklare
tonne formede smakrystaller,
fotballer i flere sterrelser,
"bletkakestykker med krem ",
som hundetenner med
"stjernestev" av pyritt.. .. Her
er noe for enh ver smak, og
den som ikke finner noe a
fryde seg over her finner det
sikkert ikke andre steder
helle r. Vinteren hadde gjort
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sitt til for a avdekke nye
sprekker og hulrom, sa her
var det bare a ta for seg. Det
ble pirket og banket og gravd
og spadd. Noen beholdt roen
og andre ikke. En kunne
tydelig gjenkjenne tilfeller av
akutt steinfeber. Blanke eyrie
og Yilt blikk, men ogsa anfall
av steinfeber gar over, og den
hardest angrepne kunne sette
seg ned i vei greften a fa seg
en velfortjent matbi t. Andre
benytta sj ansen til a svinse

frem og tilb ake pa asfalten pa
rulleske yter, Steingale foreldre kan fa med sine hape full e
pa tur om det er muligheter
for andre atspredelser ogsa pa
turen. leg tror aile fikk med
seg flere stuffer enn man
egentlig hadde tenkt, eller
hadde pla ss til i skuffer og
skap nar en kom hjem. Til
siste stopp pa turen ble bare
de me st iherdige med, dett e
er en forekoms t som de fle ste
i foreningen har besokt
opptil flere ganger, en smal
gang med midnattsbla flusspat i en annen sving pa
Sotra. Ikke de helt store
stuffene, men virkelig noe a
beundre om man har tilgang
til en stereolupe og kan fryde
seg over "sj erneste v" av
pyritt pa merk bla flus spat.
Og for nye medlemmer og
interesserte er flu sspat et
mineral som virkelig gir
mersmak nar det gjelder
amatergeologi . Det er heller
ikke til a komme bort fra at
det rent sosiale pa en sann
sendagstur ofte er minst like
viktig som a komme hjem
med den beste stuffen. Det er
nok litt av forklaringen pa at

sa mang e ofrer fridagen og
gir slipp pa muli gheten til a
sove Ienge nar det star tur
med BOG pa program met.

Hi/sen Inger.
Tur til Huglo i
september
Sondag 18. september
opprant med et nydeli g veer,
akk urat som bestilt for en
steintur.
Kl. 08.00 var 20 steinfolk
og 5 biler samlet fora n «Leven» klar til a legge ut pa tur
til Huglo , og med en turleder
i storform, matte det pa aile

mater bli en fin tur. Gledelig
var det og sa at 8 bam var
blandt delt ageme. Av forskjellige gru nner hadde en
del av deltageme filtt en akutt
trang til a beseke slekt og
venner pa Stord om lerdagen,
slik at 10 stk . skulie ta fergen
direkte fra Jektevik.
Turen gikk fra Halhjem kl.
08.5 5 til Vage, hvor vi kjerte
til Flatraker og derfra med
ferge til No rdhuglo via Jektevik . Pa Jek tevik ble vi foruten ove nnevn te 10 per soner
ogsa mett av ca . 100 andre
turfrelste og diverse biler
som ogsa sku lle til Huglo.

NORSK STEINSENTER
STRANDGATEN, 4950 RIS0R. TLF. 3715 00 96 FAX. 37 15 20 22
SMYKKEFATNINGER EKTE
OG UEKTE
CABOCHONER OG TROMLET
STEIN I MANGE TYPER OG
ST0RRELSER
FERDIGE SMYKKER
GAVEARTIKLER
KLEBERSTEINSARTIKLER
ETC, ETC.
ENGROS

VI SENDER
OVER HELE LANDET
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STEINSLIPERUTSTYR
GEOLO GIVERKT0Y
UV-L AMPER
FOLDEESKER
VERKT0 Y
RAs TEIN
B0KER
TROMLEMASKINER
ETC, ETC,
DETALJ

Dette var heldigvis ikke
«steinfolk» , men turgaere
som skulle inn vie en ny
turleype i samme omrade t
som oss . Park eringen pa
Hugl o var derfor litt kaotisk,
men vi fikk da satt fra oss
bilen og bega oss til fots til
Tveit gruv er hvor det var ca .
1 km. a gao Und erveis var det
kaffe og vafler.
Vel framme ved Gru ven
holdt turl ederen en kort
orientering om Gru ven og
den s forekomster. Her var
uttak av kobberkis fra omkring ar 1860 til 1903. Den
siste kobberlasten forli ste
forevrig og alle ombord
omkom.

Da
mineralletingen
om sider
kom
igan g
satte
end el
straks
igang
med a
grave
frem bla
chalkantitt, men s res ten
foretok en rask bespi sning fl/lr
ha mmer og graveredska p ble
hentet frem.
Felgende
minerale r
(minst) ble
pavist:
Pyritt ,
Kobberkis,
Chalkantitt,
Halotrikitt,
Malakitt
osv. Men
alle gruver
har et metningspunkt for min eraler og
etter et par timer sa vi stopp,
og avtalte neste mote pa
kaien pa Serhuglo.
Endel
benyttet
samtidig
sj ansen
til a ga
«Turle ypen »
pa ca. 3
km. Den
endte
fore vrig
ved
parke-
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ring splassen.
Vi var na samlet pa Serhuglos kai , hvor turleders
pla stbat ble tatt pa land og
baret ca. 200 meter til opplagsplass. Denne plass var
og sa modningsplass for et
plommetre som ble beherig
inspi sert og plukket for de
min st grenne eksemplarer.
Siste stopp pa Huglo var en
liten forekomst av Aragonittl
Cal sitt. AIle fikk en liten
mineralpreve etter enske. Her
foretok ogsa noen steinfolk
en rask bespisning med bI.a.

stekt flesk osv.
Fergeavgang kI. 16.40 fra
Nordhuglo til Jektevik. Pa
vei til Sandvikvag stoppet vi
ved en liten kvartsforekomst.
Her ble det etterhvert trangt
om plassen. Men det ble
funnet endel krystaller slik at
ihvertfall ungene som var
med fikk en liten mineralpre ve hver. Fergeavgang kI.
18.00 fra Sandvikvag.
Og fortsatt var det fint veer.

Turleder Asbjorn
Johansen .

Tur til Sotra

Tekst : Ivar Na ustheller
Turen starte t fra Le ven kl.
09.00. Klo kken var blitt 8.pa
morgenen da turleder Ivar
vaknet ,til det Bergensvreret
(reg n). Men ut pa tur aldri
sur, med reg ntey i Sekken og
15 per soner pa turlisten var
det inge n berm! Vi skulle ut
til eyen i Sk ogsvag for a se
ette r kvarts /Ametys t. Pa vei
ut til Skogsvag plukket vi
opp flere andre deltakere. Pa
kaien i Skogsvag var vi i alt
26 personer som ventet pa
batsky ss til (Arnetyste ye n).
Reder Jo stein med en snekke
gen. Men under rotveltede tner fant vi fin
re ykk varts, kanskje
noen ogsa fant ametyst, hva vet jeg ?
Regnet pe ste fremdeles ned, men store og
sma koste seg likevel.

av den gamle sorten, og
redningsvester til 7 stykke r,
sa det ble 4 tur/retur.
Vel over pa eya var ametysten vekk, likeledes sko-
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Turen hjem gikk via Forland, hvor det fremdeles er en
god del flusspat a Finne .
Men det far bli en annen
historie.

ERGENSOMRAoETS BERGG-RUNNSGEOLO(;I

Berggrunnsgeologi er lceren om bergartene, detfastefjellet som kan opptre i mange
former; i dramatiske fjelltopper, som velformete svaberg eller i veiskjteringer - og som ofte
gar under navnet grastein.
Som det vii fremga av den felgende tekst, sa har den bergenske fje llgrunn en lang historie,
mesteparten har blitt dannet eller omdannet dypt i jordskorpen, men forsteinet sand, grus,
leire og kalk - og ikke minst lava,jorteller ogsa at noe er blitt dan n et pa overflaten. Det
endelige resultat - yare byfjell, svaberg, eyer og skjter - er et res u ftat av ulike geologiske
prosesser som har foregatt heft andre steder, og lenge ffJr det var noe som h et B ergen.
Fjellgrun nen var er en slags innvandrere som er endt opp her i nord - akkurat som vi selv er
det etter at isen forsvant fra landet for
9-10000ar siden.

Bergartenes historie i
Bergensornradet gar langt
tilbake i tid, de eldste dateringer er fra gneiser som
ble dannet pa store dyp i
jordskorpen for nesten 1800
millioner ar siden, mens de
yngste er forsteinet sand og
grus som ble dannet for
«bare» 155 -160 millioner

ar siden. De sistnevnte bergartene ble forevrig oppdaget
ganske nylig under driften av
den undersjeiske tunnelen til
Bjorey - en liten geologisk
godbit som ble ganske dyr
for entrepenerene som fikk
store problemer med tunneldri ften p.g.a dette.
Det geologiske kartet vise r
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hovedinndelingen av bergartene i Bergensomra de t, og vi
ser at med unntak av de
sakalte Bergensbuene er
berggrunnen pre get av sakalte gneiskompleks, fra
0 ygarden gneiskompleks i
ves t til Vestlige gneiskompleks i est,

GEOLOGISK KART OVER BERGENSOMRADET
St9!shfJimfJn

TEGNFORKLARING

D
D
D

Devon konglomerater

Slonl Bergensbue
Ulle Bergeosbue
Anorthosltlkompleks
Ulriken gnelskompleks

•
D
D

Kvalslda gnets
Ikke omtalt

0y ga rden gnelskom pleks
Veslm gnelskomple ksel

Foto motstdend e side:
Ulriken, det heyeste av
byfjellene bestdr av gneis

GNEIS - Det ga mle grunnfjellet
Gn eis er en saka lt
metam orf bergart som oftest
kje nne teg nes ved en veks ling
me llom lyse og mo rke lag,
sakalt bandi ng. Den er dannet
und er hoyt trykk og temperatur dypt i jordsko rpe n og en
del av gnei sen s «opplevelsen> under dis se for holdene
kan vi fremdeles finne spor
avoMa nge steder ka n en
observere at gneisens band-

ing danner et belgelignende
mon ster i fjeIlet, dette kall es
folder og er et bevis pa at
bergartene har hatt en plastisk, deigaktig kon sistens
den gan g den ble dannet dypt
i jordskorpen. Under
samme npressing har gneislagene blitt foldet i store og
sma folde r, et vitnes byrd om
en svunnen tid pa store dyp .
Dersom temperaturen har
vrert hey nok , har deler av
gnei sen smeltet opp og dan-
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net sma og store lommer av
smelte. Utfra disse lommene
har arer av smeltemasser
trengt gjennom gneisen, slike
arer kan idag sees som lyse
stri per i fjellet.
Det finnes mange typer
gneis i omradet, en spesiell
type er den sakalte e yegneis
som bl. a. er seerlig utbredt i
Benes -, Levstakken - og
Fyllin gsdalsomradet. Den er
lett kjennelig pa sine redlige
kom (opptil et par em store)

av mineralet feltspat, men
viser ikke alltid den karakteristiske gneisbandingen.
Innenfor det som kalles
Anorthosittkomplekset finnes
det i tillegg til de vanlige
gneisene ogsa en berg art som
er mer spesieIl , det er den
sakalte anorthosittiske gneis
som finnes i et belte fra
Flesland, via Radalen - Arna
til store deler av Nordhordland. I sin «reneste» form er
den helt hvit (kalles ofte
kvitstein lokalt) , men vanligvis har den betydelige merke
innslag og kalles da gjerne
anorthosittgabbro. Ofte inneholder denne bergarten et
rodbrunt mineral, kalt granat,
som varierer fra mm-store
korn til kjempekrystaller av
«handballsterrelse» (lokalt pa
Rad0Y). Noen ganger opptrer
en ring av granatkrystaller
rundt en merk kjerne, dette
fenomenet kalles korona.
Bergarten kalles da koronitt,
og denne bergarten er sa
spesiell at den er valgt til
fylke sstein for Hordaland.
f orts . side 33
Sotra, "steinoyen" vest for
Bergen, mye hard gneis 015
lite j ord
Bergensdalen er gravd ut av isen
i Lille Bergensbu es lite
motstandsdyktige bergarter,
mens Lovstakkens harde
eyegneis gjenstdr til hoyre i
bildet.
Bdndet gneis fr a Masfjorden.
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Etter det min neverdige toktet
med kommando r Kielle nd sa m
ski pper I 1926 1ll kk han tIl sjos Oil
, elite hell t lr am til I950-lallel .
th 1989 har han va-rt medserler
mod .Slalsraaden. pr aktisk tall
hvert l r.
Q\'

It·,

ANDRt ROKLING e' blanl de slste Ili enlevende av sloles l ipsgurtene "a .S tals,aad Lehmluhl.s rolr , 1926. l ansl}e
srsre. Del va' b,oslem som d,sse. han vet med pJ J rosse ette: al sl,pel g,n pJ g,unn ved Hvale, I Jul, 192 6.
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Gneisene er som oftest
overveiende lyse bergarter
(beige/rosa) med et underordnet innslag av merkere band
og linser. Stedvis innen for
gneisene finnes imidlertid
ste rre omrader med merke
bergarter, de mest vanlige er
de sakalte gabbroer som er
utbredt pa den se rlige del av
A skey, i Lyderhorn og i deler
av Nordhordland. En annen
karakteri stisk rnerk bergart er
den sakalte mangeritt, oppkalt etter Manger pa Radey,
som har en viss utbredelse i
det omradet.
Alderen pa de forskjellige
gneiser, gabbroer etc . varierer
fra de eldste, som er opptil
1800 millioner ar gamle, til
de yngste som er ca 900
millioner ar, en anseelig alder
- og en rna kunne si at de
holder seg godt. De gamle
gneise ne har hatt det ganske
stritt der de har blitt knadd
sammen under heye temperaturer dypt i jordskorpen, ikke
bare en gang, men igjen og
igjen.

(i)yegneisfra Bones med rosa "oyne" av fe ltspat og en are kvarts (lys
grd] og fe ltspat (rosa) .

Store fo lder (Kvamskogen) viser at fje llet har blitt "krelle t" sammen
pa store dyp f¢r det kom til overflaten.
Detalj fra bildet over son viser at bergarten har vtert svcert myk
dengang den ble fo ldet.
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STRANDEN VED SYDPOLEN
Innenfor det som kalles
Ulriken gneiskompleks finnes det i en smal sone av
bergarter som er noe for skjelJig fra de omJiggende gnei ser.
Son en strekker seg fra Eid svag over Sandviksfjellet til
Ulriken, 4-500m pa det bredeste. Fjellet i denne sonen
ser kanskje ikke sa spennende ut med sin «kj edelige»
gralige farge , men her har det
skj edd saker og ting i hine
harde dage - (for 6 - 700
millioner ar siden, tror vi).
«Grasteinen» er sandstein ,
men lokalt kan en og sa finne
for steinet grus, kalt konglomerat. Denne sonen tror vi
representerer en strandsone
som engang befant seg pa
andre siden av kloden, mer
Sydpolen !!!.
Ved Sandvikshytten kan en
se konglomeratet i all sin
herJighet, men det som engang var store og sma rullesteiner har idag en ganske

annen form enn de engang
hadde «hj emme» ved Sydpolen. Rullesteinene har form
som mer eller mindre avlange
«pannekaker» ,- hva er det
som har skjedd med dem?
Forklaringen er at «Sydpolstranden» har bJitt presset
ned pa store dyp der de har
bJitt utsatt for flatklemming
og strekning under hoyt trykk
og temperatur fer de endte
opp her ved overflaten i nord.
I den tiden som vi hittil har
beveget oss i har det vrert
svrert sparsomt med liv, enkle
organismer som bakterier og
alger har eksistert i havet,
men vi finner ikke spor etter
dem i Bergensomradet, Tidsepoken kalles prekambrium
og fjellet som dannes kalles
grunnfjell.

Gneis fra Asane som viser
kryssende drer av smeltemasser
som har trengt inn i gneisen

Bergartene i Bergensbuene
er yngre enn de omliggende
gnei ser og har ikke vrert
utsatt for sa heye trykk og
temperaturer som gneisene.
Disse bergartene fikk seg
riktignok en skikkelig
«tre kk» under dannelsen av
Den kaledonske fjellkjede
som var pa sitt mektigste for

Et utvalg av for skjellige
gneistyper fra Modalen.
Fylkess tein fo r Hordaland Koronitt (Hvit anorthositt med
ring av red granat og kj erne av
pyroksen).
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BERGENSBUENE
Det geologiske kartet viser
to soner med bergarter som
skiller seg fra gnei sene , det
er Lille og Store Bergensbue.
Lille Bergensbue utgjer
hovedsakelig Bergensdalen,
men s Store Bergensbue som
er mye bredere gar fra as,
via Samnanger og Osterey til
Fensfjorden.

400 millioner ar siden, men
fremdeles kan vi finne flere
spor etter de geologiske
prosesser som har dannet
dem , og vi skal se pa noen av
dem i det felgende.
VULKAN0YER
De eldste bergartene i
Bergensbuene har sitt opphav
i smeltemasser som i sin tid
bygget opp vulkanske
eyrekker som dengang, for
490 - 470 millioner ar siden,
befant seg litt ser for ekvator.
Smeltemassene sterknet
del vis under overflaten (dypbergarter) men endel strommet ut pa overflaten og dannet lava (dagbergarter). Disse
bergartene er mest utbredt i
Store Bergensbue i omradet
fra Strano i Os til Gulfjellet.
Enkelte steder kan en se den
karakteristiske «putelava»
som dannes nar lava strommer ut i vann og sterkner i
putelignende monster. De
beste lokalitetene for a se
dette er ved fjellet Svinningen i Os, men der finnes
ogsa en bra lokalitet mer
hovedveien ved vestbredden
av Hetleflotvann i Os .

I Lille Bergensbue finnes
ogsa lava fra denne tiden,
men den har vrert utsatt for sa
sterk sammenpressing og
omdanning til det en idag
kaller grennskifer, en merk
gragrenn skifer som en vanskelig kan forbinde med
vulkaneyer, Disse bergartene
finner en mye av langs Fjellsiden, Nordnesparken,
Landas og Natlandsfjellet.
LEIRE BUR TIL

Anorthositgabbro fra Ytre Arna
med intens folding .
Anorthositisk gneis med store
granater f ra Radoy.
Konglomerat fra Sandviksfjellet.
De avlange formene i
f orgrunnen er det som en gang
var store rullesteiner , men som
er strukket og valset ut dypt i
jordskorpen.

35

«RATASTEIN»
En bergart som star lavt pa
rangstigen i geologiens hierarki er glimmerskifer og
fyllitt, ofte kalt «ratastein» da
den smuldrer lett opp. Denne
egens kapen er imidlertid
positiv for jordsmonnet som
tilferes nzeringssroffer fra
«ratasteinen», og en ser ofte
at det er frodig vegetasjon og
gode jordbruksarealer i omrader med glimmerskifer og
fyllitt. Disse bergartene ser
en sje lden i dagen da de
vanligvis er dekket med
lesmateriale, men i den heye
skrenten ved Bontlabo kan en
se en typisk glimmerskifer.
Det heye innholdet av glimmer gjer at disse bergartene
far et selvaktig skj rer, og de
kaIles derfor ofte «krakese lv» pa folkemunne. Disse
bergartene var opprinnelig
leire som bIe avsatt i tykke
lag pa havbunnen for 440 480 millioner ar siden, men
sammenklemming og
ternperaturekning har omdannet leiren til dagen s «krakese lv». Noen ganger kan en
finne sma, brunrede granatSlik sa det ut i "Bergensomrddet"
fo r nesten 500 millioner dr siden
Putelava fra Os, den storknet i
sj een fo r nesten 500 millioner dr
siden. Vi ser en stor "pute"
nederst og flere smd ova
Gronnskifer fr a Bergen. Dette
har en gang wert putelava, men
senere sammenklemming har
gjort den helt ugjenkj ennelig (og
kjedelig ?).
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krystaller i glimmerskiferen,
f.ek s. pa Kyrkjetangen, en av
byens mest populare badeplasser. Granatdannelse skjer
forst ved omkring 500 grader,
noe som en rna ned pa 15 20 kilometers dyp i jordskorpen for a oppna, Tenk pa det
neste gang du synes at det er
for varmt pa Kyrkjetangen det var varmere for noen
hundre millioner ar siden !!!
SAND OG GRDS FRA
EKVATOR
Forsteinet grus og sand fra
denne tidsperioden kan en
finne flere steder i Bergensornradet, de beste lokalitetene
ligger ved DIven i Os. Like
ser for DIven leir ligger det
en kolle med lys gratt fjell
som bestar av vekslende lag
av konglomerat (forsteinet
strandgrus) og sandstein - et
mektig syn. Disse lagene ble
dan net for noe over 400
millioner ar siden ved en
strand under ekvators sol - i
den tiden da de ferste landdyr
oppsto, amfibiene. Stig opp
pa denne kollen og drem deg
tilbake til ekvators sol og her
belgeskvulpene - bruk fantasien, og kanskje du ogsa
herer amfibiene kvekke.
Rullesteinslagene ligger der
omtrent som slik de var pa
stranden dengang, men de
ligger ikke horisontalt lenger,
de star vertikalt. Dette er et
resultat av senere omveltninger i forbindelse med Den
kaledonske fjellkjedefolding.
Det finne s ogsa andre typer
konglomerat i Bergens-

omradet, bl. a. pa
Marmoreyen i
Nordasvannet. I
Store Bergensbue
gar det i Os-omradet en sone av det
sakalte Mobergkonglomeratet fra
Rettingey i sar, via
Moberg til Moldvika ved Fusafjorden i nord.
Samme type konglomerat kan en
finne i Samnanger
og i serlige del av
Osterey, Disse
konglomeratsonene
er imidlertid oftest
ikke lett a gjenkjenne som forsteinet grus da de er
blitt valset ut og flatklemt
under sterk deformasjon dypt
i jordskorpen.
FOSSILER OG MARMOR
I den tidsepoken bergartene
i Bergensbuene ble dannet
var det et yrende dyreliv i
sjeen av arter som for lengst
er utdedd. I andre deler av
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Fyllitt fra Os , kalles ofte ogsd
krdkesel v pd gru nn av sin
solvaktige glans.

Konglomerat og sandstein fra
Ulven pd Os - en fors teinet
strandso ne fra ekvato r for 400
milli ner dr siden.

Norge, srerlig pa 0 stlandet
finne s det et rikt fossilmateriale av disse livsform ene, men i vart ornrade finne s
det heller lite bevart. A.rsaken
til dette er at bergartene her
vest har ve rt utsatt for mye
heyere trykk og temperatur,
og fossilene er derfor i stor
grad blitt edelagt - men noe
finnes.
Fossilene finne s forst og
fremst i marmor, men dette er
en bergart det er lite av i
Bergensomradet. I Lille
Bergensbue finne s en smal
sone av marmor pa Marmoreyen (selvsagt) i Nordasvann,
den fortsetter mot nord over
Paradis til Storetveit. I nordenden av Stavkirkeveien kan
en se marmor med dens
typiske forvitringsformer og
til og med en liten hule som
er dannet pga. at marmor
oppleses sakte av rennende
vann. Denne marmoren
inneholder ikke fossiler,
omdanning dypt i jordskorpen har dessverre edelagt
disse. Det har tidligere vrert
marmorbrudd der det er tatt
ut blokker til gravstein og
bygninger, og pa Marmoreyen finnes det enna rester
Mobergkonglom erat fra Os som
har blitt sa samm enpresset at
rullesteinene er blitt fl ate som
pannekaker.
Korallfossiler i marmor f ra Os,
ca. 445 millioner dr gamle.
Steingje rde skdret ut i
kleberstein. Balustraden , Bergen
Museum
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etter kalk ovner der de brente
marmor til bygningsformal
(rnertel). Det rna i denne
forbindelse nevnes at trappene ved slottet i Kebenhavn
er av marmor herfra.
I Store Bergen sbue finn es
sterre marmorforekomster,
og bruddene pa Skafta pa
Ostere y og Risne s i Tren gereid har levert store mengder
marmor, hoved sakelig til
brenning. Disse bruddene har
vrert drevet i en marmorsone
som strekker seg fra se rlige
del av Ostere y, over Trengereid til Samnangerfjorden - sa
dukker den opp igjen «fra
fjorden» i en sone fra Heggland sdalen til Ulvenvann pa
Os. I denne sonen har det
vrert funnet en del fossiler av
snegler, blekkspruter, sjeliljer
og koraller som levde i sjeen
for 449 - 443 millioner ar
siden, dengang «vart» omrade befant seg litt ser for
ekvator.
GRANITT OG KLEBERSTEIN
I den se rlige del av Store
Bergensbue finner vi Korsnesgranitten som dekker
ornradet omkring Lysefjorden , fra Korsne set til
Fanafjell og Drange. Dateringer viser at det er 430 millioner ar siden den sterknet
noen kilometer under jordens
overflate. Granitten har en
redlig farge og har vrert brutt
som bygningsstein pa Krokeide . Korsne sgranitten er en
nordlig utleper av et stort
granittfelt som dekker meste-

parten av det nordlige Sunnhordland,
og i dette omradet
fante s det mange
brudd som leverte
stein til bygninger,
trapper, murer etc . i
Bergen.
Kleberstein er en
myk stein som kan
skj reres med kniv og
den har derfor veert
brukt bl.a. til omament er og utsmykning i bygninger i
eldre tid, bade i
kirker, klostre og
andre bygninger.
Denne type stein har
vtert brutt flere steder i Bergensomradet, Lygra i
Nordhordland og K vrernes i
Samnanger er de mest kjente
bruddene, men det finne s
ogsa mange mindre brudd.

Korsnesgranitt med
gabbroinneslutninger.

Ole Bulls pla ss. Bergens nye steingulv med gneisfra As k¢y, gra nitt
fra Eidfj ord og gamme l gate "gjenbrukt" og lagt i tradisj onelt
buemonster.
(At Bergen kommune rui asfa lterer natu rsteinen i byens gater er en
skandale og vitner om et tragisk kulturelt forfa ll. red. anm.)
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Devonsk konglomerat med
kantete bruddstykker - dannet av
flomavsetninger for 400
millioner dr siden.

DEVONSK
KONGLOMERAT
Lengst nord i Bergensomradet, ved innlepet til
Fensfjorden, ligger Holmengn'i og Ytre Byrkneseyer der
det finnes et spesielt konglomerat fra Devontiden - for ca
400 millioner ar siden. Konglomeratet bestar forsteinet,
grov grus med sveert variert
sammensetning som er dannet av store elvevifter som
ble bygget opp i flomperioder

av store og sma blokker fra
datidens fjell. Dette skjedde
ogsa dengang «vi» var ved
ekvator i en tidsepoke da de
ferste landplanter oppsto fossiler av slike er funnet
lenger nord i Sogn og Fjordane.
DE ALLER YNGSTE
BERGARTENE
Inntil ganske nylig regnet
vi med at de devonske konglomerater var de yng ste
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bergarter i Bergensornradet.
Vi visste at det finnes yngre
bergarter like utenfor «derstokken», dvs . under bunnen
av Nordsjeen der de oljeferende lagene opptrer i
bergarter som knapt er et par
hundre millioner ar gamle men vi regnet ikke med at
slike bergarter fantes innenfor «de rstokken» var.
Som nevnt innledningsvis
ble dette den store overraskelsen da den undersjeiske

Forkastning fra Ask¢y. Legg
merke til de rode drene som er
forskjovet, dette md ha
fo rdrsaket et krafti g jordskj elv en gang for noen mil/ioner ar
siden.

Bjoreytunnelen ble sprengt
ut. Det viste seg da at det
fantes en lomme av sand stein
og konglomerat fra den sakaltejuratid, for 155 - 160
millioner ar siden, under
bunnen av Bjorey sundet, og
disse inneholdt kullbiter fra
trrer og fossilt plankton.
Disse bergartene var blitt
bevart i en for senkning som
senere var dekket av sje - og
derfor ikke oppdaget fer,
Juratid var en tidsepoke da de
store dinosaurusene domi nerte pa jorden, og det har
nok trakket noen «dinoer»
rundt i dette ornradet en gang
i tiden. De ssverre dukket det
ikke opp noen dinosauruser i
Bjoreytunnelen, verken i
levende live (ref. Jurassic
Park) eller som fossiler. Men,
kan skje er det hap nar det
lage s en ny undersjeisk tunnel ?

DE NORSKE FJELL
I Juratid var «No rge » et
fiatt sletteland, delvis og
tid vis oversvemmet av et
grunt havomrade, i aIle fall i
vest. Senere har ornrad et
dre vet sakte nordover og
slettelandet er blitt he vet opp
i leper av de siste mill ioner
ar, og senere erodert og for-

Ceo loger i felt.

met av istidenes breer. Sa
yare norske fjell, og heller
ikke de bergen ske byfjell , har
ikke alltid vrert der de er - de
er relativt unge i geologisk
sa mme nheng, bare noen fa
milli oner ar.

(I en endetid, red. anm .)

41

RENHOLDSPRODUKTER
f or storforbrukere

,

Vi
arrangerer
reiser i inn- og Ulland
forgrupper
foreninger og lag

• St 0v-/van nsugere
• Skure-/bonemaskiner
• Kombimaskiner
• Renholdsut styr
• Renholdsmidler
• Plastlpapir
• Prosjektering
•
• Oppl ~ring
"
• Service

({))fua1Ir~

m
Kontorer i:

SYSTEME R FOR RENGJ0R ING
OG VED LI KEHOLD

Av d.

Lillehammer
Halden
Oslo/Kolbotn
Kristiansand
Bergen
Stavanger
Sandnes

MELING & CO

SVERRES GATE 3 1. PB. 589. 5001 BERGEN

TLF.: 55 90 11 35
FAX: 55 90 11 38

HAGA Reiser
Stavangerveien 36
4300 Sandnes
Tlf: 31 676500
Fax: 51 68 94 00

TILSLUTTET OR KLA A.S

42

43

17. mai
i Tysse

Feltspat, Birkelandsosen , Fusa

Stilbitt, Eikelandsosen , Fusa .

Svenn Arve lar tenk somt blikket hvile pa
topp ene pd den andre sida av fjo rden. Godt
utsyn hal' vi pd denne gode fruktblomstrings tunge sottendemaidagen, Et godt perspekti v
til landskap et som han, anleggsarbeideren,
kj enn er sa godt , bade pd utsida og innsida.
Jo, det er litt merk elig a tenk e pa at det
skulle ga hele ti ar pa anlegg og nrerkontakt
med titusene r av tonn med stein f~r jeg i 1982
begynte a samle mineraler. Det hadde seg slik
at vi hadde blast ei rey kkva rtsdruse til him-

mels , det var i Kvittingen, - det hang
hem atittfIak - jernglan s overalt, - og all kvartsen , hele greia ble kjert pa tippen. Det jeg
etterhvert tok yare pa derfra kom fra tunnelveggen. Resten ligger vel forvart midt inne i
deponiet.
Og sa begynt e du a samle min eraler?
Nei , ikke umiddelbart, - kona sa en plakat
ned i svingen her om at Bergen og ome gn
geol ogiforenin g skulle ha den arlige steindagen sin pa museet. Det ble til at je g reiste
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Kalsift, Bergen.

Kalsitt , Eikelandsosen, Fusa.

En kikk i mikroskopet kan gi visshet,

Kalsitt , Solheimsviken , Beregn

inn dit, jeg ble tatt vel imot og fikk god kon takt. Srerlig med Sigm und Hansen som jeg
lrerte enormt mye av, det har vrert kunskap
som har kommet godt med .
Finnerdu mye nor du er pd jobb ?
leg finner et og annet pa de fleste steder jeg
er pa, de fleste vii vel mene at jeg har
drommejobben for en mineralsamler, - rett i
gra utfatet, men sa enkelt er det likevel ikke .
Vi jobber under et stort tidspre ss, det er intenst men s det star pa og aile er avhengige av

hverandre om det skal ga unna som det skal.
Det er lite rom for a pirke rundt i den
utsprengte massen. En annen sak er jo at ofte,
det blir mer og mer van lig; - spreytebetongen
er ikke akk urat steinsamlere ns venn. Me n for
yare arbeidsforhold sa er det jo et pluss. Det
er et faktum at kroppen var taler lite av fallende stein for det far de alvorligste konsekvenser.
Hardu wert utsatt for ulykker?
10, forsavidt, men jeg hadde flaks, utrolig
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Axinitt 5 x 5 em,fra Vaksdal, den
andre siden av krystallet pryder
f rosida pd STEIN 2/98 .

Tiatnitt , Matre

Apophyllitt, Vaksdal.

heldig var jeg, men fikk meg en snei. Det var
ei blokk pa omlag trehundre kilo som skrenset
meg da jeg sto og dro i en slange borti
Lerdalstunnelen hvor jeg jobber na. leg matte
en tur pa sykehuset og fa sydd noen sting. Ja
et par centimeter til og jeg hadde vrert ferdig ,
det er na sikkert. Som steinsa mler burde jeg
vel tatt yare pa den steinen, men den kom bort
i alt oppstusset, den ligger vel ute pa tippen i
Tynjadalen , - jeg tror jeg skal kjenne den
igjen om je g ser den.
Hvordan er interessen for stei n- og mineral-

sam ling b/ant andre pd an/egg .?
leg har nok vert den mest ihuga pa de
stedene jeg har vrert, men interessen er trolig
stigende, - noe skal en jo ha a gjere nar en er
hjemmefra pa anlegg. Det blir litt tid til annet
enn arbeid - spise - hvile. Mineral samler og
anleggsar beider er perfekt i sa mate.
Hva er det sa med deg som er anner/edes?
Det er noe med dette a fa vrere den forste
som far se disse naturen s undere som kan
finnes i druserom midt inne i fjellet. Tenk de
har vrert der, kanskje i millioner av ar, - og
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Pyritt, Laksevdg , Bergen

Denn e fant vi ikke ut avoSto rrelse 12 x 14 mm.

L /R IJ.\L\·rt "\f(I-'

For mer informasjon
tlf.57655700
internett:www.vegvesen.no
Kvarts , Birkelandsosen, Fusa

holdt seg like fine! Det er like spennende og
utfordrende hver gang. Det er en naturapplevelse med helt spesielle kvaliteter, ingen tvil
om det , - og sa blir en litt hekta pa slikt. - Vi
anleggsfolk burde fa inn grunnleggende kunn skaper om geologi i utdanningen var, det ville
gjore oss i stand til a utfere en bedre jobb
ogsa.
Lcerdal - Aurlandstunnelen hvor du er no er
spesiell ?
Ja, det er klart , det er artig a fa vrere med pa
verdens lengste vegtunnel, og det er et godt

Fra Statens vegv esen Sog n og Fjordane sin brosjyre.

anlegg og en fin arbeidsplass. Men med hensyn til mineraler sa er det litt skrint til na. Bla
beryll, kvarts, stilbitt, smaanatas, kalsitt ,
epidot er jo noe , men for ventn ingene var nok
noe sterre til de 2,5 millioner kub ikkmeter
steinmass e vi sprenger ut. Men du kan besoke
meg pa anle gget i neste uke og se om du
finner noe .
Jeg gjorde sa, lot meg imponere over det
fine anle gget, kjerte i 100 km/t pa den fine
ferdigasfalterte veien inne i fjell et, rotet litt
rundt pa tippen, fikk meg en bedre middag pa
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Anatas, La rdalstunnelen, ca. 3 mm

En skrinneblom pd anleggsveie n i Tynjadalen.

En krysning mel!om Dag og natt og stemorsblomst

BIG beryl! ca. 10 em, 400 meter innafor
tunnelinnslaget Tynjadalen.

pa anleggsvei i Tynjadalen.

brakka, men noe bedre enn det Svenn Arve
hadde funnet og som han hadd e liggend e pa
rommet sitt, det fant j eg selvsagt ikke. Forre sten den stuffen Svenn Arve star med pa be-

gynn elsen av denn e artikkelen har en felt med
kalsitt. l eg tok med stuffen hjem syret vekk
kalsitten og det apenbarte seg en fin
epidotvifte.
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FJORDENE
RUNDT
BERGENHVORDAN
BLE DE
DANNET?
1. amanuensis 1nge Aarseth, Geologisk institutt
Fjordenes manster Ielger berggrunnen.
Fjordene rundt Bergen avspeiler de
Bergen regner seg som «Gateway to the fjords»
geologisk strukturene i bergartene.
og byen er nesten omringet av fjorder.
«B ergenshalvoya» har riktignok en smal f orbindelse
til fastlandet mot est, men kommer man fra nord eller sor ma man krysse fjorder enten med
f erjer eller over broer. (t)stfra reiser man lang s fjorder for a komme til B ergen. Luftveien far
man sett fjorden e ovenfra og da legger man merke til at de felger et menster, se kartet.
Hardangerfjorden folger retningen SV-N(t). Dette er retningen til den kaledonske
fjellkjeden. Rundt B ergen ligger de sakalte «Bergensbu ene». Fjordene felger enten
strekretningen i bueformen eller sprekker pa tvers av disse. Noen fjorder gar ogsd lang s
sprekkeretningen NNV - SS(t) eller N -S og er altsa nesten parallelle med kysten. Disse
sprekkene tilherer det samme systemet som gir sedime ntbassenger og «plattformer» i
Nordsjeen.
Det var daler der fjordene er na
len som til slutt munnet ut i
Nordsjeen.
Elver kan bare grave ned til
havets niva, og de graver
bare i bunnen av dalen.
Bratte dalsider ferer til skred
som ferer steiner ned i dalbunnen der elva kan benytte
dem som redskaper for a
grave seg dypere ned. Da
hadde vi fatt dannet V-daler,
med spiss V i evre del hvor

Fer fjordene ble utgravd
eksisterte det dalsystemer
langs sprekkeretningene.
Dalene ble utviklet nar landet
her vest hevet seg, srerlig i
siste del av tertirertiden (de
siste 5- 10 million ar). Elvene
grov da langs svakhetssoner i
bergartene innover i landet.
Sideelvene var oftest brattere
enn hovedelva, men de munnet alltid ut nede i hovedda-
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dalene var yngst og apen V i
nedre del hvor skred hadde
utvidet dalene over lengre
tid. Men dette ble det ikke
fjorder avo For 3-4 millioner
ar siden hadde breer dannet
seg i fjellornradene, og nar de
nadde en viss tykke lse begynte de a stremrne ned
dalene. Breene i sidedalene
fl ~t sammen til sterre og
raskere breer i hoveddalene

som derfor ble gravd dypere.
Klimaet vekslet stadig mellorn istider og mellomistider,
men det var ferst for vel 1
million ar siden at breene
nadde helt ut til Norskerenna .
Fjordene er derfor trolig
dannet i de siste ca. 1,5 million ar.
Breene graver pa sin egen
mate
Bade breen selv og smeltevannet under breen beveger
seg alltid den veien breoverflaten heller selv om
underlaget gar i oppoverbakke. Der fjellet har
svakhetssoner med mye
sprekker kan de derfor grave
dype trau. Det er dette som
gjer at breer kan grave ut
fjorder dypt under havets
overflate. Under breen finnes vann som har temperatur
pa trykk smeltepunktet. Nar
dette kommer ned i sprekker
fryser det og store fjellstykker blir sprengt Ips og
fryser fast til undersiden av
breen der de kan skure videre
pa underlaget. Isbreene
graver mest der de er tykke st,
d.v.s. midt i dalene. Dette
ferer til at en V-formet elvedal blir til en U-formet dal
eller fjord med rester av Vformen hoyt oppe pa begge
sider. Breene i sidedalene
blir hengende etter i dette
arbeidet og de blir til hengende daler eller fjorder. At
sidefjorder er hengende ser vi
hvis vi studerer dybdene pa
et sjekart. Et tverrprofil av
fjord sidene viser noen ganger

Simafj orden innerst i Hardanger-fj orden er gravd ut i Eidfjo rdgranitt . Her innerst er fj orden ung og derfor er fj ordsidene ekstra
bratte. Sprekkemonsteret parallelt med fj ordsidene er utviklet som
fe lge av trykkavlastning etter at fj orden ble utgravd. De er nd
avlesningsflaterforfjellskred. Slike skred gjorfjordene bredere.

tydeli g hvor mye isen har
gravd. Fjell sidene gar relativt bratt (40 - 60 ~) opp fra
fjorden til det blir et knekk i
profilet med overgang til mye
slakere dalsider. Pa disse
fjellhyllene, eller i munnin-
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gen av de hengende sidedalene , finner vi ofte gamle
sretre eller garder slik som
den kjente Kjeasen i Eidfjord
innerst i Hardangerfjorden.

Sognefjorden

avlastningen etter at overliggende fjellmasser var
erodert. Slik kan vi si at
bade iserosjonen under istidVeafjorden pd ostsiden av Ostere y fe lge r en spre kkere tning N-S i
ene og forvitringe n og rasi 30 km lengde.
aktivi teten i de isfrie perio dene var medvirkende til at
I isfrie perioder ut vides
isfrie minst 3 ganger. KIifjord
- og dalsider oftest
fjorder og dater ved skred. " rnaetvar likevel kaldt med
felger
geologiske struk turer.
Det har vert mange istider
mye frostforvitring . De
Fortsatt gar det store og sma
og i hver istid har klimaet
glasialt utformede fjordskred
i fjords idene . Dette
variert og breene har vokst
sidene var svrert bratte og
gjer
etterhvert
sidene slakere
og minket slik at fjordene
«ute av likevekt». Dette forte
gjeme ble fylt og ternt for is
til stor skredaktivitet. Skred -": og fjordene bredere. Sa kan
breen i neste istid ta med seg
flere ganger. Siste istid , som
enes avlesnings-flater fulgte
steinene
ut til konti nenta lsokvi kjenner best, startet for
gjeme geologiske strukturer,
kelen . Nar vi tenker pa aIle
117 000 ar siden etter en ca.
enten strek- eller sprekkesteinurene langs fjordene
retninger eller strukturer som
10 000 ar lang mellomistid.
yare sa forstar vi at breen far
Under istiden var fjordene
ble dan net unde r trykkmye «skure-pulver» i begyn nelsen av hver istid, men det
er nok plukkingen langs
sprekkene under isen som er
den viktigste proses sen i
iserosjonen. I tillegg spiller
smeltevannet under breene en
stor rolle med dannelse av
bI.a. jette-gryter, ofte pa
steder hvor det ikke renner
elver i dag.

Dette skredet utenfor Ulvik gikkfor vel 200 dr siden. Flodb olgen tok
et brudefelge i bdt , og bruden ble fu nnet dri vende i vika hvor
fe rjekaien i Bruravik ligge r.
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Isgravde fjorder og dater
har terskler og trau.
Hvis vi ser pa lengdeprofiler av fjorder eller daler
pa Vestlandet sa finner vi at
dalene har et trappeformet

Hardanger fjorden

.
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Lengd eprofiler av trauene i
Sog nefjorden ,til venstre, og
Harda ngerfjorden . over. (He le
tersk elomrtidet er ikke med ).
Sedim entene pd bunnen av
fjordene er markert .med gra
raster. I Hardangerfjorden er
de opp til 250 m tykke.

prafil, mens fjordene har en
rekke trau og terskler. Trauene i dalene er fylt av innsj eer eller elve sletter der
elvene renner ralig. Sa kornmer elva til en terskel hvor
det er fosser eller stryk i
trange elvegjel. Pa bunnen
av fjordene er det ogsa oftest
flere trau og terskler, se figur.
I trauene er det sedimenter
mens tersklene kan vrere en
kombinasjon av fast fjell og
morenemasser. Ved fjordmunningen er det alltid grunnere enn lenger inne. Det er
denne ytterste terskelen som
skiller en fjord fra en druknet
elvedal. Grunnen til at breene
grov mindre her ute er at
dalsidene er mye lavere og
isbreen kunne breie seg ut
over den sakalte «Strandflaten ». Lenger inne i fjorden samlet breen og smeltevannet kreftene fra mange

Ytre del av Osterfjorden (Osterey t.h.) gar pd tvers av
«Bergensbuene». Fj orden ser ikke sa dyp ut, men isen hal' gravd 600
m ned midt i den gamle dal en. Over havnivdet er det slake fjordsider
pa grunn av at vi er ncer kysten og at fj orden her er eldre enn lenger
inne.

sidebreer, mens den mistet
«konsentrasjonen» ved fjordmunningen. Det beste eksemplet pa dette er fra Sognefjorden der fjorden utenfor
Brekke er 1250 m dyp (+ 150
m leire), mens terskelen fa
km lenger ute bare er 200 m.

Her har isbreen gatt i motbakke med en helning som
tilsvarer Fleybanen, bare at
den var 4 ganger sa lang .
Tenk pa det neste gang dere
tar den beremte banen.

Fj ellsidene langs Sognefjorden (ved Leikanger ) viser at nedre bratt e
del er gra vd av breen , men s den evre slakere delen er rester av den
gamle elvedalen som trolig munnet ut i Nordsjoen. Fj orden er her
1000 m dyp + 150 m sedime nter.
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Fjell-Noreg
Storgt. 46, 2600 Llllehammer.,
Tit: 61 26 34 66

l eg onsker fritt filsendt katalog:
kart
publikasjoner

o
o

Navn:

.

Adresse:

.
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H
Mineralien • Fossilien· Schmuck
Edelsteine . Esoterik-Bedarf

21. + 22. ovember 1998
achho h chul HH-Bergedorf
Samstae & Sonntag von HI - 18 hr
Organisation - Leltung - Anmeldung *:

MCM - MESSE-CONSULTING
Fritz R. Mayer

•

BlIIbrookdelch 182 • 0.22183 Hamburg
Tel. +49-40-73670923 · Fax +49-40-73670925
• AnmeldeschluB 15. August 1991

MIKONJ

Ny model

MBS 10-1

Meget godmekanisk og'
opt isk kvalitet·

R

Palitelig og
driftsikkert

leveres ogslt rned
fullt utstyr
for fotografering
Kvalllel ll/ rime li g p rist

Slutt

Ta kontakt med OSS,'
vi sender bro sjy re
moo spesifikasjoner.'

a tam Ie i blinde

BERGVERKSNYTT

2840 Reln sYoll
~1ii>I:!L.-==-,oc;QII~=---

H OLDER CEG QRIENTERT OM VIRKSOMHETEN I NORSKE FJElL

lax 611 25866

9

UTGIVElSER I ARET - P RIS KR

150,·
1438

A CR. B ERGVERKSNYTT. P OSTSOKS

TLF . OG FAX:
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73 52 38 21

L EANGEN.

N·700 2

T RONCHEIM

Bok- 09 mediespeilet

Du inviteres herved til a bli med lo ge
Bryhni pa en riktig koselig geologisk og
naturhistorisk rusletur i ytre Rom sdal. Heftet
er rikt og godt illustrert (fargefotografiene,
som det er man ge av, er rett og slett nydelige,
og trykken er fin) sa du vii fa en tur til for staelse samt en dypere erkjennelse av sammenhenger i naturen. Billedtekstene er pa norsk,
engel sk og tysk.
Turfereren er ment til bruk for lserere pa
klassetur, save l som vanlige turgjengere/
turi ster og besteforeldre/forel dre pa tur med
barn a. Fo r a skjerpe beviss theten er det spers-

mal i heft et. - God ide!
Du kan skaffe deg heftet, koster 75 kr., ved
a henvend e deg til utgiver :
Bud Ergan a.s . tlf. 7 1 26 IS 18
eller 9 15 10526.

~ri&a !&rll

& ~t.ein$.ent.er

,....

t/ Produk sjon og salg av smykker og pyntegjenstander i stein og se lv.
t/ Kurs i steinsliping og geologi - steinturer i vakker fjellnatur.
t/ Veikro med god hjemmelaget mat og rimelig ovematting.
t/ Maskiner og utstyr for steinsliping.
t/ Stor utstilling av lokale mineraler.

Vi bruker:

e

Geolib
Mineraldataba se

7340 OPPDAL Tlf: +4772 42 41 58
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Nytt kart, Bergen
Som et av de siste kart i NGUs 1:250 000
serie har na Bergenskartet kommet. Ansvarlige for utgivelsen er Jomar Ragnhildstveit og
Dag Helliksen. Kartet holder vanlig god NGU
standard og er utstyrt med en fyldig og klar
tekst pa baksiden som tar for seg geologisk
oversikt , inndeling og beskrivel se av bergartene, omdanning, strukturgeologi og ekono-

misk geologi.
Uunvrerlig for geologiinteresserte i
Bergensomradet. Mange viI vel kjepe to
eksemplarer. Slik kan man fa Bergensbuene
som en vakker og fargerik illustrasjon i
ramme pa veggen.
ghw
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Nar kealitet og service teller
RENHOLD
• Daglig renhold
• Rens av tepper
og rnebler
• Hovedrengj0ring
• Oppskuring - Boning
• Fa~derengj0ring
• Vikartjeneste
• Vaktmestertjeneste

SKADESANERING MILJ0
•
•
•
•
•
•
•
•

Brannskade
Sotskade
Vannskade '
Parafin/Oljeskade
Luktskade
Asbestsanering
Byggmester
Malermester

•
.
•
•

Kanalrensing
lnneklimamAlinger
LuftkvalitetsmAlinger
Partikkeltelling

-' -- -

Renhold • Sentralen a·s
•
16 g.
Ring

55 90 05 00

Dagnbemannet vakttlf. 55 96 15 50

Telefax 55 90 05 07
Mobiltlf. 946 83 170 - 946 88 873 - 946 20 110
Pers.soker 966 48 557 - 966 48 554
Sverres gate 31, 5010 BERGEN
~
.

o

Redaksjo n:
* Redakter; Geir Henning Wiik , N 2740 Roa, tlf. 61 32 6 1 59. - fax. 61 32 60 65 * Hans-Jergen Berg ,
Motzfeltsgt. 21 , 0561 Oslo , tlf. 22 57 26 76 - * Knut Eldjarn, Blinken 43, N 1349 Rykkin, tlf. 6713
3496 * Clau s Hedegaard, Storgade 71, DK-8882 Faarvang tel. 8687 1400, fax 8687 1922* O.T.
Ljestad, (foto) , Elgvn. 30, N-2400 Elverum, tlf. 62410299 - * Ronald Werner, Tinnegrend stasj on,
N-3670 Notodden *
Redaktion Sver ige: * Lennart Thori n, tel 087701927 * Berti! Otter, tel 0850028901 * Holger
Buentke, tel50 140512 * Tore Steen, Sabyg, 27, S- 7193 1 Vintrosa, tel 0 19 294349 * Peter Lyckberg,
tel.031 16 06 26
E-post adresse til Stein: h.j.berg@to yen .uio.no elle r:geir.wiik@tel ia.oI.no
STEIN gis ut 4 gangerpr. ar. EnkeltabonnementJprenumerasjon kan tegnes og koster NOK 170,-/SEK
185/ar. Dette kan bestilles og innbetales til: Postgirokt 08032734333. Adr. STEIN, N- 2740 Roa
Sverige: Postgirokonto 620 92 82 - O. Adr. STEIN, Box 6908, S-58006 Linkoping ,
© 1998
Rettigheter STEIN og den enkelte forfatter
ISSN 0802-9121

58

bli steiner og mineraler , var imidlertid enda
ikke var skap t.
Forst man ge dr senere, nemlig i 1978 . sa de
f remsynte herrer 0ystein Jan sen og Bj orn
N eumann seg sniff til a starte Bergen og
Om egn G eologifo rening i full fo rstdelse med
en del amatorgeologer fra Berg en og Om egn .
I de neste 20 dr utviklet BOG seg til a bli en
sterde les aktiv klubb med mange gjeremd l,
som f or eksempel a arrangere 21. Nordisk e
Stein og M ineral-messe i Bergen .
BOG har egne motelokaler i Sandviksb oder
23 , arra ngerer «Steinturer» til innland og
utland, holderforedrag, gjerne med eksterne
fo redra gsholde re, arrangerer kurser f or
medlemmer, mye sosialt samva r osv., kort
sagt en klubb for enhver amatorgeo log eller
«Steinsam ler».
H er vil enhve r, bade nye og erfa rne sam -

lere. finn e noe a ltere om sin hobby . og hu sk
at: «Verdien av en mineralstuff mal es ikke i
p enger men i glede n ved a eie den ».
Vi i BOG onske r oss fle re medl emmer, vi
har god plass , sa ta kontakt med:

BERGEN OG OMEGN
GEOLOGIFORENING
POSTBOKS 795
5001 BERGEN
Tlf.: 55 25 79 49

STEINBUTIKK - "Tre Nisser Steinverksted"
Apent hele aret
Gaver og souvenirer
Stort lager av:
rastein
steinskiver
cabochoner
slipeemner

Produksjon ,
engros,
firmagaver.
Geologiforeninger
pa gruppebesek har
rabatt i butikken

Et funn for steininteresserte

Norsk Stenprodukt a.s
N -4860 Treun gen. N orway

Te lefon 35 04 54 33 - Te lfax 35 04 54 66
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