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Mineralforekomster

_.

pa Fcen2Jyene

Ingulv Burvald
Innledning
Fam!Jyene utgj0r et omrade pa 1399 km 2 , med h0yeste punkt Sicettaratindur 882
meter over havet. Omradet utgj0res av basaltiavastmmmer og pyroklastisk
materiale, og ble dannet i terticer tid (50 - 60 millioner ar siden). Den totale tykkelsen
av den synlige delen med basalt er omtrent 3000 meter, og kan inndeles i tre
hovedenheter: den nedre, den midtre og den 0vre basaltserien. Mellom de to nedre
basaltseriene var det en rolig periode hvor det ble avsatt en 10 meter tykk sekvens
av kull og leire. De yngste bergartene utgj0res av intrusive ganger. Lagdelingen av
bergartene pa Fcemyene viser et slakt fall hovedsakelig mot 0st og nord0St.
Geologien pa Fcemyene er beskrevet av Rasmussen & Noe-Nygaard (1970). Et
geologisk kart er vist i Figur 1. Fcemyplataet er et mikrokontinent som ble separert fra
den nordeuropeiske kontinental platen pa grunn av havbunnspredningen da
Atlanterhavet begynte a apne seg.
Forekomster av zeolitter pa Fcemyene har vcert kjent i f1ere hundre ar, og
vakre stuffer kan betraktes i ncer sagt aile mineralogiske museer. Levyn ble
beskrevet som et nytt mineral fra Dalsnipa, Sandoy, av Brewster (1825). Et stort
antall minerallokaliteter pa Fcer0yene ble beskrevet av Currie (1907).
Kopperforekomstene pa Fcer0yene har vcert viet Iitt interesse, hovedsakelig pa
0konomisk grunnlag (Cornu 1907, Engel 1944), mens nyere beskrivelser av
lokaliteter og mineraler er gitt av Betz (1974,1981). For0vrig er det ikke skrevet sa
mye om Fcer0yenes mineraler, til tross for at det i de siste tiarene har foregatt
utstrakt vei- og tunellbygging, samt steinbruddvirksomhet. Dette har bidratt til at
mange utmerkede forekomster har kommet for dagen. Denne artikkel gir en kortfattet
beskrivelse av Fcer0yenes geologi, og tar for seg noen relativt nye lokaliteter som ble
bes0kt h0sten og vinteren 2001-2002, med scerlig vekt pa Vagatunellen som na er
utilgjengelig for samling.

Fcerlllyenes geologi
Den nedre basaltserien
Den vulkanske aktiviteten som bygde opp den nedre basaltserien var ry1misk, og
hver erupsjon var etterfulgt av en rolig periode hvor det kunne forekomme
sedimentering av aske, leire og konglomerat. Erupsjonene foregikk ved produksjon
av lava, og kun i Iiten skala ved dannelse av vulkanske bomber, lapilli og aske. Den
totale tykkelsen av basaltserien er 900 meter. Hver basaltstmm er i gjennomsnitt 20
meter tykk, men kan variere fra 10 til 50 meter. Bergarten er en kompakt, hard,
blaligsort basalt, vanligvis uten fenokrystaller. S0ylebasalt er relatiV1 vanlig.
Den kullf0rende sekvensen
Etter dannelsen av den nedre basaltserien var det en lang rolig periode uten
vulkansk aktivitet. Den davcerende overflaten ble erodert, samtidig som det ble avsatt
vekselvis leire og kull. Sedimentene er er idag omkring 10 meter tykke, mens hvert
kullag er gjennomsnittlig 0,75 meter tykke. De opptrer hovedsakelig pa SuOuroy.
Vegetasjonen som dannet grunnlaget for kullet grodde ikke pa stedet. Derimot er
kullet f0rt til omradet av elver, og deponert under spesielle forhold. Fcemykullet har
blitt anvendt lokalt siden 1600-tallet, og var av stor viktighet for befolkningen under 1.
og 2. verdenskrig.
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Tuff-agglomerat-sonen
Eller en lang og rolig periode startet den vulkanske aktiviteten igjen, og denne gang
med en eksplosiv startfase. Lavaproduksjonen var Iilen, men derimot ble det dannet
mye vulkansk aske, vulkanske bomber og lapilli, na tuff og agglomerat. Tuffagglomerat-sonen varierer fra noen meter i tykkelse til 50 meter tykk, gjennomsnilllig
20 - 30 meter. Den Iigger over kullsedimentene, og umiddelbart under den midtre
basaltserien.
Den midtre basaltserien
Eller den eksplosive fasen som ga opphav til tuff og agglomerat kom en periode med
relativt jevnlige vulkanutbrudd med stmmmer av lava uten st,me pauser. Delle ga
opphav til den midtre basaltserien som er 1350 meter tykk, og som dominerer den
nordlige delen av Su6uroy, Vagar, den nordlige delen av Streymoy og den
nordvestre delen av Eysturoy. Tykkelsen av de enkelte basaltstmmmene er mindre
enn i de 0vrige basaltseriene, og varierer fra mindre enn 1 meter til et par meter.
Bergartsammensetningen varierer mellom finkornet basalt, feltspatrik basalt og
olivinbasalt. Hver lavastmm er vanligvis adskilt fra hverandre ved en sterkt blcererik
sone. Blcerene er ofte helt eller delvis fylt med kvarts, opal, zeoliller og kalkspat.
Den 0vre basaltserien
Eller en rolig periode av ukjent varighet, begynte den siste perioden med
lavautbrudd. Den vulkanske aktiviteten var rytmisk og jevn, og den gjennomsnilllige
tykkelse av basaltlagene er vanligvis mel10m 5 og 10 meter. Bergartstypene er
omtrent som i den midtre basaltserien, men olivinbasalter dominerer. Mellom
basaltlagene er det avsatt tynnere lag av tuff og leire. Den 0vre basaltserien er 675
meter tykk. Pa Streymoy, Eysturoy og de andre nordlige 0yene Iigger denne
basaltserien over den midtre basaltserien, og dominerer Sandoy.
Intrusive bergarter
Eller at hovedaktiviten for vulkansk virksomhet var slull og basaltplataet var dannet,
startet en siste vulkansk periode med inntrengning av basaltisk magma i sprekker og
i overgangsonen mellom de ulike basaltseriene. Disse intrusive bergartene kan
observeres som ganger i terrenget, ofte loddrell pa de eksisterende basaltlagene.
Bredden kan variere fra bmkdelen av en meter til 20 meter, og gangene kan f01ges
flere kilometer i terrenget. Den lengste gangen er 21 km. Det er kartlagt 845 intrusive
ganger pa Fcemyene.
Geomorfologi
Hver av de tre basaltseriene har sin egen karakteristiske landskapsform som er
bestemt av bergartstypen og hvordan de ulike bergartene eroderes. Den nedre
basaltserien danner et trappelandskap hvor slakt skranende Iier skifter med bralle
basaltbenker. Den midtre basaltserien er pa grunn av sin por0se struktur lite
motstandsdyktig mot erosjon, og danner derfor karakteristiske konvekse
landskapsformer. Den 0vre basaltserien danner, i likhet med den nedre basaltserien,
et trappelandskap, men med mye kortere "trinn".
De store landskapsformene og fjordene er et resultat hovedsakelig av isbreerosjon under siste islid. Fcer0yene hadde sin egen store isbre. 0yenes mest
markerte karakter er fjordene som hovedsakelig gar i retning NV - S0. Delle kan
sannsynligvis selles i sammenheng med at delle var den generelle retning til de
vulkanske sprekkene hvorfra lavaen kom.
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Fig. 1. Geologisk kart over Fcer0yene (J0rgensen 1992). 1 - 6 angir lokalitetene som
er beskrevet i artikkelen.
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Mineralforekomster
1. Glyvursnes
Steinbruddet pa Glyvursnes befinner seg 3 km sydl2Jst for Torshavn. Bergarten i
omradet er fra I2Jvre basaltserie. Virksomheten i bruddet har opphl2Jrt, men det er mye
steinmasser inne i bruddet, rike pa druser opptil flere dm i tverrsnill. Chabazill er
seerlig vanlig. Det er ogsa funnet stilbill og kuleformet thomsonill, samt kopper som
en sjeldenhet.
2. Torshavn
Stedvis i veiskjeeringene i bakkene de fl2Jrste kilometerne langs hovedvei 10 fra
Torshavn er det observert rikelig med druser som inneholder hovedsakelig ehabazitt.
Veer og vann har halt en sveert negativ pavirkning pa mineralene, men det er absolull
et potensiale for a finne friske druser rike med hvit til klar ehabazilt i velformede
krystaller.
3. Vagatunellen
Mens Feerl2Jyenes hovedstad Torshavn er pa Streymoy, befinner hovedflyplassen seg
pa l2Jya Vagar, hvortil det kun er ferjetransport. For a lelte adkomsten ble det bestemt
a lage en 4,9 km tunell under Vestmannasundet, hvorav 2,5 km undersjl2Jisk. Arbeidet
ble startet i 2000 og fullfl2Jrl i 2002. Prosjektet er av sa stor viktighet at Postverk
Fl2Jroya har gilt ut to frimerker i forbindelse med apningen av Vagatunellen i februar
2003. Disse viser arbeid i tunellen ved det norske entreprenl2Jrselskapet NCC.
Tunellarbeidet ble igangsall fra begge sider med et halvt ars mellomrom, ved
Leynar pa Streymoy og ved St6rabrugv pa Vagar. Stl2Jrste havdybde over tunellen er
60 m, mens det laveste tunellpunktet Iigger 105 m under havflaten. Bergarten i
omradet er fra midtre basaltserie. Stedvis er det rikelig med druserom. Imidlertid
betongsprl2Jytet man store deler av tunellveggene, og mineralsamling kunne derfor
kun forega i enkelte deler av tunellen eller neer stuffen. Dl2Jgnkontinuerlig drift gjorde
at samling bare kunne forega en viss periode i helgene. Sprengningstein fra tunellen
er benyttet til bl.a. havneanlegg i Kollafjl2JrOur.
Neer tunellapningen ved Leynar var det en basalthorisont som var meget
bleererik. Drusene var generelt flatklemte og relativt sma, men enkelte kunne veere
opptil et par dm i lengste retning. Halvkuleformet thomsonilt opptil 1 em i diameter
var rikelig tilstede. Det ble ogsa funnet kuleformede aggregater av gyrolill pa et
underlag av levyn som dekket veggene i drusene.
Noe lenger inne var det en stl2Jrre druse som inneholdt pene stilbillaggregater
av en grovkrystallin type. Disse stuffene var opptil 1Ox1 0 em i stl2Jrrelse, med
enkeltkrystaller pa 1-2 em. Noen av aggregatene hadde sentrale rester av delvis
utvitret mesolilt.
I den ytre delen av tunellen pa Vagar var det rikelig med mesolill, men som
oftest i trange druser slik at nalene fylte rommet. Denne mesoliten var dessuten en
meget finstralig type med Mrtynne krystaller som overhodet ikke talte noen form for
rengjl2Jring. Det ble observert minst en stl2Jrre druse, 60 em bred, 70 em dyp og 10-15
em hl2Jy, med friltstaende, sfeeriske krystallaggregater av halvkuler opptil 12 em i
diameter. Mye av drusen var imidlertid sprengt bort.
I den midtre delen av tunellen opptradte mesolill som pene, opptil 10 em
store, friltstaende, sfeeriske krystallaggregater. Disse hadde derimot enkeltkrystaller
pa 1-2 mm tykkelse, slik at de lot seg rengjl2Jre i ultralydbad. Delle var druser opptil
1,5 m brede, 1 meter dype og 1,3 m hl2Jye. Ogsa disse hadde statt lenger ut i det
bortsprengte tunelltverrsnillet.
I heIe tunellens utstrekning ble det funnet store og sma druser med apofyllill i
flere habitus, bade klare og grI2Jnne, enkeltkrystaller, dobbellterminerte, og som
krystallaggregater. Klare krystaller var vanligst. Enkeltkrystaller kunne veere opptil 2,5
em i tverrsnill og med en lengde pa inntil 4 em. Ofte forekom apofyllill krystallisert pa
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et underlag av heulanditt. Velformede apofylllltkrystaller ble noen ganger funnet ved
a fjerne skadet mesoillt I de trange drusene.
Det forekom st,me druser hvor det kun var stilbilt. Eksempelvls I en druse pa
60 em I bredde, 80 em i dybde og 1 meter i hl2lyde, hvor det var 40 x 40 em store
f1ater med hVlte kuleaggregater opptll 8 em I diameter. r denne drusen forekom ogsa
typiske nekformede, dobbelltermlnerte krystaller pa 5 em i lengde. I en kollapset,
stl2lrre druse var det hundrevis av dobbeltterminerte, nesten rette, opptil 4-5 em
lange, hVlte enkeltkrystaller av stilbitt.
Heulandltt forekom relatlvt hypplg som opptll 1 em store enkeltkrystaller som
dekket flater pa opptll 30x30 em I utstreknlng.
4. Kollafjl2lr6ur
Sommeren 2001 ble det sprengt ut en stor tomt for utvidelse av skolen i Kollafjl2lrOur.
Bergarten i omradet er fra mldtre basaltserle. Sprengnlngsmaterialet var srerdeles
druserrikt, og et inneholdt et mangfold av zeolitter i ulike kombinasjoner i drusene.
Kombinasjonen heulandilt ± thomsonitt ± stilbitt ± chabazitt var svrert vanlig. Noen
kombinasjoner fl2lrte mesolitt og apofyllitt. Det ble ogsa observert nrermest
monomineralske druser av de f1este nevnte mlneralene.
5. Nor6skalitunellen
Den 2,5 km lange NorOskalitunellen pa Eysturoy har vrert apen for trafikk i ca. 20 ar.
Vinteren 2001-2002 drev NCC med sikringsarbeid, og det var da mulig a samle
mineraler I tunellen. Ved undersl2lkelse av et lite berl2lrt parti ble det funnet flere
druser som tydeligvis aldri hadde halt besl2lk av mineralsamlere. I en druse pa 1
meters bredde, 20 em hl2lyde og 1,5 m dybde ble det funnet hundrevis av
stilbittaggregater i form av "floater-grupper" pa opptil 10x6x6 em med enkeltkrystaller
og krystallnek pa opptil 4 em lengde. Disse hadde ligget Url2lrt i aile ar og var dekket
med vel- og asfaltstl2lv, som imidlertid lot seg fjerne og avsll2lrte derved at
krystallgruppene var sklnnende blanke og hvite. Det forekom ogsa sporadisk mindre
druser med apofyllitt, stilbltt og caleltt. I endel stl2lrre, men utilgjengellge druser kunne
det observeres klare calcitt-skalenoedre.
6. Gasadalurtunellen
Vinteren 2001-2002 ble det drevet en 800 m lang tunell frem til den veill2lse grenda
Gasadalur pa Vagar. Denne tunellen var praktisk talt frl for mineraliserte druser, med
unntak av klare caleltt-skalenoedre I sprekkefyllinger.
Takk
En stor takk til NCC, som var entreprenl2lr for Vagatunellen, og som tillot begrenset
samling i anleggsomradet. Takk ogsa til Kjell Pettersen for gode rad om Frerl2lyene.
Alf Olav Larsen har vrert behjelpelig med grunnlagsmaterialet til denne artikkelen.
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