Steinparken i Rosendal
Av Hans Christian Berntzen
Bergen og omegn geologiforening på tur til
Rosendal 7 juni 2009.
Turen til Rosendal og Steinparken startet som
de fleste av våre turer, ved ”Løven” på Bergen
Museum. Og avgangen var satt til kl.09.00
presis ! Etternølerne vil måtte klare seg selv .
Fergen fra Gjermundshamn seiler kl.11.00
presis, og det er ca. 2 timer kjøretur. I hvert
fall med normal kjøring. Vi var 10 optimistiske
personer + et aldeles nydelig vær med sol og
blå himmel, så utsiktene til en flott tur var så
absolutt tilstede.

Rosendal. Der ble vi møtt av Øystein Skaala
som guidet oss rundt og fortalte om hvor de
forskjellige bergartene kom fra, og selve ideen
med parken. Steinparken er ment som en del av
Folgefonna Nasjonal Park.
Hver ”avdeling” handler om en type bergart,
med flere utgaver av bergarter som GNEIS,
GRANITT,
SERPENTIN,
GABBRO,
MARMOR, KONGLOMERAT osv…

Tillatelse fra grunneier var ordnet, men han lurte
fælt på hva som kunne få en gjeng mennesker til
å reise helt fra Bergen for å hamre og banke på
noe stein, og komme med godlyder som heisan,
flott, supert og se her duuu….. !! Så pakket vi
sammen og forflyttet oss til Steinparken i selve

Alle bergartene er polert på noen felt og rå på
andre deler, slik at farger og strukturer kommer
skikkelig til sin rett. Det blir hele tiden arbeidet
med å utvide samlingen av bergarter og
geologiske fenomener. Det arbeides også med
andre spennende geologi prosjekter rundt om
i Kvinnherad kommune. Noe jeg skal komme
tilbake til i en senere ”rapport”. Her er også
rikelig plass til å ta sin lunsj her i parken, det
er flere spisesteder (bord og benker). Noe som
vi benyttet i fulle drag. Stille og fredelig under
store flotte trær og naturen viste seg fra sin
beste side. Og skulle det begynne å regne så er
det også fullt mulig å låne en tre -lavvo som er
bygget på området, hvis den er ledig, den kan
bestilles på forhånd!

Øystein Skaala (til venstre) forteller om parken.
Vi ser her et konglomerat fra Jondal.

Jostein, Karl, Birgit og Anneri beundrer
et steinbord.

Planen var å besøke en forekomst først og
deretter lunsj i Steinparken. I en forekomst
nær Husnes i Valen-forkastningen er det ting å
finne, og vi fant: kvarts, ametyst og fluoritt, i
forskjellige utgaver.
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Kulegabbro (råstein).

Kulegabbro (nærbilde , råstein).

Det er også en grue i midten som brukes til
grilling , det er fint plass til 10 – 15 personer.
Ved kan kjøpes på stedet. (30 – 40 kr. pr.
sekk) Der etter gikk returen via Mundheim
til en kvartsforekomst med helt vannklare
kvartskrystaller. Det er ikke de største
krystallene men klare var de. Det har nok vært
litt for mange steinsamlere som har banket her
så utbyttet ble heller magert. Og så var det retur
til Bergen.

Rosendal. Der tar du til venstre (samme vei
som til Baroniet) etter noen 100m kommer du
til en bro , parker til venstre FØR broen.

Frister det med en tur til Rosendal? Det er
absolutt et besøk verd. Og hvordan kommer man
enklest til Rosendal? Vestfra : Bergen-TysseEikelandsosen-Mundheim-Gjermundshamn
derfra ferge til Løfallstrand, ca 100m etter
fergen ta til høyre.*Kjør 4km og du er midt i

Primus motor for Steinparken, Øystein Skaala (tv)
og Svein Opedal. Her med mineraler fra området.

Herfra er det en liten spasertur på ca. 200m
før du er fremme. Det er også fint å kjøre med
rullestol for de som måtte trenge det.
Østfra: reis til Odda – Eitreim ta Folgefonn
tunellen (til venstre) til Sunndal – Løfallstrand
– *Rosendal osv… En flott tur i suveren
vestlands natur. Og skal du til Bergen så har du
ruten videre lenger oppe i teksten (i omvendt
rekke følge)
Mineral samlingen er mulig å se i rådhuset i
kontortiden. Den er rett innenfor hoveddøren.

Slipt og polert flate (kulegabbro),
nydelig!
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