LOMMEDALEN
84

86

85

-+---\\-II---;';:'~-\\=I-J~~~~---':~,....-------b,....------- 4 6

-+--

Y
.'

o

-

K 1

D O

._"".c;:C

Kartet er tegnet november 1984.
Senere bygging og anleggsvirksomhet kan ha torerseket uoverensstemme/ser mel/om kart og
terreng etter dette.
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Ste inbrudd.

81 RP11
J

Tegneforklaring til kart.
Cauld rongrense. Takkene peker
imot den siden som er sunket
ned.

':(

Skjerp .

/

Tettere bebygd ornrade ,

Bergartstype. Grensene mellom
bergartene er ikke ang itt.

Lommedalen er en landlig idyll ca. 7 km. nord for Sandvika
og ca. 15 km vest for Oslo sentrum. Hovedbeskeftigelsen i
dalen har vsert landbruk og litt srnalndustrl, I den senere tid
har det veert hektisk byggeaktivitet i den sendre delen av dalen, da spesielt ved ornradet rundt Bffirum verk, og i forbindelse med dette uttert mye spregning og graving.
4

L1TT HISTORISK GEOLOGI
OG MINERALOGI FRA S0NDRE
LOMMEDALEN Hans-Jorgen Berg .
I overgangen karbon-perm var om-

rAdet rundt Oslo slitt ned til at penepten. Rester av hva man antare r
deUe peneplanet kan man lakta pi
sydsiden av KolsAstoppen, rett 10r
man kemmer til den f0rSIe trappen. Heyere opp kommer man til at
merkt partl I fjellet . Dette basalttaget (8 1) danner Innledningen til
den krattige vulkanske aktl vitet
som fu lgte Innsynknlngen av Oslotaltal. Denne aktlviteten farte til at
mektige lag mad ekstrus lve berg·
arter rant ut over landskapet. Farst
korn som nevnt 81 som er en blA·
sort, Ikke porfyrlsk basalt. Av og til
har denne fenokrystaller av pyroksen og/eller plagloklas. Denne finner man 50f og servest i Lommedalen. Etter dette kommer en rombeportyr, RPl, Pi Kclsas og flere andre steder I Oslofeltet er det funnet et relatlvt tynt lag med sand stein mellom delte og en basalt.
Om deUe gjelder Lommedalen vet
Jeg ikke. Det vlser ihvertfall at det
har veert et opphold mel 10m basalten og RP1. RP1, ogsA kalt ..xorsas
type», er redaktlg rombeporfyr
med centlmeterstore feltspattfeno-krystaller. Denne flnner man I
den serveetre delen av Lommedalen . Nt!. fu lgte f1ere rombeporfyrer,
fra RP2 III RP9. Aile disse har det
typlake utseende, rombeformede
fenokrystaller av feltspat I en relattvt homogen matriks. Disse
RP'ene er representert tcrttcpenoe
fra mldten av Lommedalen og

nordover. Nt!. felqer en basalt, 82
som er, ihvertfalilokalt, delt I to av
et rombeporfyrlag, RP10. Disse fin ner man heIt nord og nordvest Idalen. RP11 flnner man heIt nord og I
nordskrAnlngen av xcteas. Omtrent I sam me h0yde som RP1 . Dette tyder pA en forkastnlng, noe
som jeg skal komme tilbake til.
RP12 fulgte etter, og denne flnnes
vee gArden Skollerud. Denne rombeporfyren har stedvls tydelige
stmmnlngsstrukturer. Det slste
lava-lag som er dlrekte representert I Lommedalen er et basal tlag ,
83, som er dominerende over hele
Skcllerudasen, Stelnshegda, Garlasheqda, samt helt nord I dalen. I
denne basalten er det lag med ago
lomerat og sand stein. Fenokrystal·
len med plag loklas og pyroksen er
ogsA relatlvt vanllg . Det er eennsynllg at det har veart enda ttere
lag over dlsse som er blitt fjemet
av erosjon . Under dlsse lavalagene
er det intrudert syenlttlsk magma
(Lath us porfyr). Flere av de gange ne med dlabas, manattt, som fin nes I omrt!.det ble dan net etter eyenittens Inntrusjon, noen kanskje
ogst!. samtldlg .
NA begynner store ling A skje. En
stor plugg av nordmarkltt trenger
opp under de tldllgere lagene. Gravlmetrtske undereeketeer tyder pA
at top pen av denne pluggen Ilgger
omtrent tre kilomete r under den
navearende overflaten og har sitt
utsprlng omtrent nl kilometer
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Nordover i Lommedalen sett fra 0vre Toppenhaug.
nede. Under opptrengningen skyver pluggen pa de omliggende lagene, «steker» dem i varierende
grad , eller sme lter dem helt.
Den mest dramatiske hendelse i
Lommedalens historie innt reffer
na. Taket med lavabergarter over
pluggen bryter sammen , og det heIe synker inn og danner en stor
ringformet cauldron. Den vertikale
forskyvningen varierer mellom 800
og 2000 meter avhengig hvor i
cauldrousonen man maier. Ornradets diameter er 7 til 8 kilometer.
Her er arsaken til at man finner
RP1 i samme nlva som RP11, selv
om sistnevnte opprinnelig ble avsatt omlag 1000 meter heyere i lagrekken . Langs kanten av innsynkningen trengte magma fra pluggen opp og dan net en ringformet
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gang rundt cauldronen. Innsynkningen har neppe toreqatt som en
plutselig kollaps, men har veert en
prosess over lang tid.
De siste spor av vulkansk aktivitet
i ornradet er noen diabasganger. Vi
er na omtrent i overgangen til trias.
Bortsett fra noen indikasjoner pa
diabasganger fra mesozoikum er
den vulkanske aktiviteten i Oslofeltet over og erosjonen har relativt fritt spillerom. Landskapet far
gradvis det utseende det har idag.

Under intrusjonen av nordmarkitt i
dypet samt innsynkningen, ble store deler av lavaen og basalten utsatt fo r andre temperaturer og
trykk enn de var dannet under.

Mange av de mineraler som opprinnelig var i de ekstrusive bergartene ble ustabile under de nye forholdene, og andre mer stabile mineraler ble dannet. Typiske mineraler i dette ornracet er epidot, kloritt og amfibol, blant geologer kalles dette epidot - amfibol facies.
Dette vii si metamorfose under
moderate trykk og temperaturforhold . Na varierer dette Iitt i det omradet jeg har sett pa. Jeg har derfor
valgt a dele ornradet i tre , ikke bare
fordi metamorfosegraden varierer,
men oqsa andre prosesser har innvirket, samt at typen av opprinnelig bergart er forskjellig .
Pa nordskranlnqen av stelnsheqda (Iokalitet 5) ble det i forbindelse
med veibygging sprengt ut endel
fjel!. Bergarten her besto av basalt
(B3).
Homogeniteten
varierer
sterkt, fra massiv gralig basalt
med fenokrystaller av pyroksen til
store druser fylt med blant annet
kalkspatt. Homogeniteten sa ut til
a tilta sydestover, men jeg har ikke
tatt anledning til a fa bekreftet detteo Det var ikke sprengt ut noe i
den retningen da jeg var der. Drusene forekom i meterbrede soner.
En av sonene besto av opptl I 5
mm. store druser. Disse inneholdt
for det meste gulbrun kalsedon, og
Iitt kvarts. Andre soner besto av
fylte druser opp til 30x15 em. I disse var epidot, kvarts, kalkspatt,
hornblendeasbest og et svart be·
legg, sannsynligvis goethitt, meget vanlig. Bournitt, magnetitt og
malakitt forekom ogsa ofte. Under
f01ger en mer detaljert beskrivelse
av mineralene.
EPIDOT... klar gmnn. Opptrer som
krystaller opp til 5 mm. Oftest i

Kvartskrystall med amfibolinneslutninger. Lokalitet 2. 2 mm .
sammenfiltrede masser. II Krystaller» opp til 1 em. lengde viste seg
ved ncermere undersakelse med
mikroskop a besta av millimeterstore krystaller som dan net en
slags «monolltt».
KVARTS... klar eller hvit. Opptrer
som krystaller eller masser. Sjel·
den over 5 mm. store krystaller.
KALKSPATI... grahvit. Massiv med
gode spalteflater.
HORNBLENDEASBEST...
gragmnn t il hvit. Forekom som fibrige, blete masser, ofte dekket med
et svart belegg, sannsynligvis goethitt.
BOURNITT... blalig metalliske
«klurnper», dekket med klar gmnn
malakitt. Sjelden sterre enn 1 em.
MAGNETITT... metallisk med tydeIig magnetisme. Forekom som bladete masser, ofte med hornblendeasbest mellom hvert lag. Pseudomorfose etter hematitt?
7

Lokaliteten er sannsynligvis overbygd t il sommeren 1985.
Pa lokali tet 4 forekom de sam me
mineralene som pa lokalitet 5, bare i mindre mengder. Bournitt ble
ikke funnet, men en nevestor
klump med grumsete malakitt la i
en av haugene. Meterstore soner
med gulgrr;:mn «rattan» epidot fantes flere steder. Tilsvarende soner
finnes osa pa lokalitet 6. En av drusene i en kurnqreft inneholdt klorittkrystaller av samme sort som i
lokalitet 2. Basalten var relativt homogen , utenom sonene med druser og epidot, men med noe pyroksen. Ornradet er na overbygd.
Lokalitet 4,5 og 6 synes a besta av
basalt (B3) som i soner er delvis
metamorfisert, mineraldannelser
tyder pa epidot - amfibol facies.
Noe hydrotermal virksomhet er
sannsynlig . Det tyder dannelsen
av bournitt pa,
Noen hundre meter ter krysset ved

K/oritt (klinok/or)
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pa

Brerum Verk, pa heyre side nar
man kommer fra Stelnsheqda, ligger lokalitet 3. Prosessene som basalten (B3) har gjennomgatt her er
annerledes enn ved de tidligere 10kal itetene. Blant annet ser epidotamfibo l fac ies ut t il a mangle hell.
Jeg har funnet en stuff med epidot, men matriks ser ikke ut til a
stemme helt med omgivelsene.
Den ble funnet i en fy lling som rnuligens er blandet med tllkjert materiale. Det som ser ut til a srerprege
denne lokaliteten er kobbermalmdannelse. Flere steder gar det arer
gjennom basalten. Spesielt tydelig
er en are i en liten skjrering ved en
avkjersel like ter fotgjenger undergangen pa den nye Lommedalsveisparsellen. Her er kobbermalmen
stedvis centimetertykk, med en like tykk sekundrersone med tildels
«ratten » malakitt. Malakittbelegg
pa basalten kan observeres flere
steder.

kverts. Lokalitet 2. 3x1 mm.

Azurlttbelegg og noe som kan ha
veert cupritt ble ogsA funnel. En artig detal j er at noe av kobberkisen
har et oksydasjonsbe legg med et
farvespll l som ligner den syrebehandlede kobber kisen fra Suli·
tjelma.
Lokalilet 3 ser ut tli A ha vrert utsatt for endel hydrotermal - pneumato lytlske prosesser som har anriket soner med kobberkis . Det kan
ha sin forklaring I at stedet Jigger
nrermere rlnggangen enn lokali tet
4, 5 og 6. Tegn pA metamorfose av
basalten ble som nevnt Jkke observert i fast fjell. Lokaliteten antas A
veere overbygd sommeren 1985.
De beste funnene av miner aler,
sett fra en samlers synspunkt dukket opp i omrAdet rundt lokali tet 2.
Det er sprengt ut to skjreringer her,
en for rundkjoringen ti den nye
Lommedalsveiparsel len, og en
langs gangveien ti l bollgfeltet
ovenfor. I disse skj reringene kan
man iakta kon taktmet amorfose av
bergarter og mineraldan nelse som

folger denne type ressurser. Maim·
dannelse I forb in delse med hydrotermal - pneumatolytl ske proses·
ser er vanlig. Dette er en kon sekvent av omrAdets geologiske hlstorie med ekstruslv vuJ kani sme i
nrerheten og eauldrondannelse.
Begge skjrer ingene bestar av rombeporfyr 11. PA venstre side i beqge skjrerJngene er det et rnerkere
parti , ea. 1 m. bredt , omgilt av rombeporfyr pA begge slder. Dett e er
muligens en dlasbasgang. Mln eraliserlngen bestar her av epid ot
Isprengt I rombeporfyr. I den nedre
skjrer ingen var det ende Jkalk spatfylte druserom, opplil 20x15 em.
store . I kalkspatten fant jeg mye
kloritt, kvarts og kobberk ls, samt
noe flusspat. I den evre skj eerlngen var det ogsA druserom, men
dlsse var endel mlndre og mang let
kobberkis. Kalkspatt var ogsA mlndre fremtrendende. Hematitt derlmot var relativt vanlig. Mik roskopiske magnetlttkryst aller var ternrneIig tallrlke I enkelte av drusene.
Her folger beskr ivelse av druseromsmlneralene:

STENKJELLEREN ~~~~
MINERALER, SLiPEUTSTY R, RASTEIN
SKIVER , INNFATNINGER, CABOCHONER.

OB.~g:n;:5.30

STOR 50 SIDERS KATALOG

M:.:J~r.

Tilsendes for 15 kr. som fratrekkes bestilling.

C. ANDERSEN & CO.
A.B.C. Gaten 5, 4000 Stavanger - TIl. (04) 520882
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KLORITT... svart eller gr0nn . Ved
gjennomlysing viser de et gr0nnlig
til brunlig skjc:er. Glassglans. Krystallene er opp til 2 mm. store og
har en slags tennetorrn. De spalter
lett i flak og viser da en radleer
struktur og et tydelig gr0nnskjcer.
Feltopptreden og heksagonalt
tverrsnitt tyder pa klinoklor, en
Mg/Fe holdig kloritt. En annen hvit
til klar variant er ikke ncermere bestemt. Den opptrer sam men med
klinoklor som millimeterstore rosetter.
KOBBERKIS... messinggul, ofte
med blalig anlapstarve. Opptrer
massivt, eller som litt grove krystaller pa opp ti I 1,5 cm. sterrelse.
De fleste krystallene har tydelig utviklet striping pa krystallflatene.
Malakitt forekommer sam men
med kobberkisen noen fa steder.

KVARTS... hvit ti I klar. Opptrer som
regel som krystallgrupper langs
kanten av drusen. Innesluttninger
av et gr0nt, fibrig mineral , antagelig hornbledeasbest, er vanlig.
HEMATin... metallisk. Forekommer mest som massive klumper i
rombeporfyr. I en av de fa kalkspattfylte
druserommene
ved
gangveien satt det pene centimeterstore hematittrosetter.
MAGNETITT... metallisk med tydelig magnetisme. Sjelden i sterrelser opp mot millimeteren. Pent utviklet i bipyramidale krystaller.
FLUSSPATT... gr0nn til gr0nnbla.
Ble kun funnet i et tatall av stuffene, da som centimeter store subhedrale krystaller.
Noen hundre meter lenger borte , i
retning Rykkin , lokalitet 1, i en velskjcering fant jeg de sam me mine-

Hornblendeasbest. Lokalitet 4. 4x4 mm.
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raler som ved lokalitet 2. De var pa
langt riser sa pent utviklet og satt i
srna druserom eller massivt i rombeporfyren . I motsetning til lokal itet 1 var pyritt relativt vanlig her.
Bade lokalitet 1 og 2 viser tydelige
tegn pa svak metamorfose og hydrotermal - pneumatolytiske prosesser. Begge lokalitetene ligger
ikke mer enn et par hundre meter
unna ring-gangen og cauldrongrensen . Sa man kan vel med rimelighet anta at mye av de sulfldlesningene som har forarsaket malmdannelsen, har sin opprinnelse i eller forbindelse med syenitt ringgangen.
I en veiskjrering lokalitet 7 kan
man .se cauldrongrensen blottet.
Syenitt ring-gangen mangler og
eventuell breksje i kontaktoverflaten ble ikke observert. Et ca. 10
meter bredt ornrade med mye epidot i rombeporfyren utgj0r antagelig grensen her. Midt i denne sonen gar en ca. 5 em. bred gang

med hematitt og magnetitt. Noen
massive klumper med kobbermaim , bade kobberkis og bourn itt,
med en sekundrersone av malakitt,
satt inne i jernmalmen. Noe av
magnetitten viste tydelige tegn pa
pseudomorfose etter hematitt. Pa
en stuff jeg sam let her et det tydelige glidespeil. Det spars om ikke
denne malmgangen utqjar selve
forkastningen eller deler av denne .
I boligfeltet 100 meter ovenfor var
det druser med epidot, kvarts og
hematitt.
Gull
Den store mineralogiske overraskelsen var funnet av gedigent
gull. Det ble fun net 6-7 stutter med
et til to flak med gull pa hver. Ingen
av flakene var sterre enn 0,5 mm.
Matriks var litt uvanlig, bestaende
av tildels krystallinsk malakitt, Iimonitt, kvarts , magnetitt og litt hematitt. Flakene satt i en blanding
av malakitt og kvarts. Stuffene ble

NORSKE MINERALHANDLERES
FORBUND
- STIFI'ET 1982 -

B.B. PRODUKTER
BERGKRYST.ALLEN
B. GJERSTAD A/S
BJ0RN STR0MN£S
EINAR FIVbLSDAL
FROLAND MINERAL CENTER
GEO-HOBBY A/S
GRENLAND STEINHOBBY
JOHANSSONS STENSLIPERI

KENT'S A/S
KONGLOMERAT, ELLEFSEN & CO.
NORSK STEIN-HOBBY
STEINHAUGEN , JENSEN & CO.
STEINKJELLEREN ROCK-SHOP
STENBODEN
STRYN STEINSENTER
THULITTEN STENHUS
TORGEIRT. GARMO

Sekretariat:
Postboks 30
N-4820 FROLAND
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funnet ved lokali tet 7, i rnalrnqan gen, og i en haug noe unna. Mat·
rik s I denne haugen er identisk
med den i malmgangen , sA man
kan vel ant a at de stam mer fra
samme plass .
Det ser ut ti l at denne gangen er
dan net i to tr inn , forst hydrotermal
(·pneumatol yti sk?) dann el se av
kvart s, kobberkis, born itt , hemati tt
og gul l. Senere har hematitt en gAtt
over til magne titt samt idi g elle r se·
nere er ogsA malmg angen oksydert med dannelse av li monitt og
mal akitt som resul tat. Gangen er
fre mdeles tilgjengelig, men er nA
gangs ke forvitret og opplos t.
Det er ogsA gjort enkeltfunn av noen andre mineraler i Lommedalen .
Ved lokali tet 2 fant jeg et par krysta ller med heksaqonalt tverr snitt,
lengde unde r en mm og klar blA
farge. Disse ble funnet sammen
med kvart s og klino klor. Det dreier
seg sannsynligvis om beryll eller
apatitt. Noen blAgronne, til del s fibrige m ineraler, ogsA funne t sammen med kvarts, er for lo pig ikke
identif isert.

Pseudomorfose
Som tidligere nevnt er det funnet
ende l pseudomarf magnetitt, antagellg etter hematit t. Andre pseudomorfoser er ogsA funnet da scerlig
ved lokalitet 2 og 4. Disse er neermest «negati ve» pseudomorfoser,
dvs. de fremtrer som avtrykk i matrlks nar kalkspatten er fjernet. Det
dreler seg antagelig om teltspatt krystaller som er blitt dekket av
klorl tt og kvarts . Senere er felt ·
spatte n fje rnet og avtrykke t er bli tt
fylt med kalkspatt. Noen steder
ser det ut ti l at kvart skrystallene er
blitt skaret over i et plan. Her har
den krystallen som har hlndret vek·
sten av kvartsen senere blitt borte
og kvartskrystallene har blitt st aende igjen med flat topp.
Disse pseudomorfosene gir en pekepi nn om hvilken rekkefolge rnineralene er blitt dan net. Jeg har
kommet ti l folgende mul ige rekkefolge for lokalitet 2:
1. Hornblendeasbest er blitt dannet pA bekos tn ing av pyro ksen.

gullsmt6ene
60nna og maren..al1n
GEMMOLOGER F.G.A.
DRONNINGENSGT. 27. OSLO 1.
TELEFON 41 4407
VERKSTED • FORRETN ING
I PA RKEN BA K DOMKIRKEN
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MODELLSMYKKER I GULL OG SOLV
MINERALER
KRYSTALLER

2. Epldot og kllnoklor. Disse er an- Ira Sognsvann litt nord lor Oslo og
t agelig dan net pll bekostnlng av I ra Arenda!. Noen spede torsek pll
leltspatt, sannsyn llgv is plag iok· skjerp ing har det rikg ltnok vesrt,
las. Kvarts er dan net omtrent men delte har nok gilt elerne mer
samtid ig som disse , men ser ut arbeid enn inntekter. Det skal
ti l ll vrere av hydrotermal opprln- vlsstnok belinne seg et gammelt
nelse. Det er lokale variasjoner. jernskjerp pll nordsiden av Ste ins Noen steder er klorltt krystalli- h"gda. I hagen pll en av gllrdene
sert pll kvarts , andre steder del - ved lokalitet 3 er det et lite kobbervis I kvarts .
skjerp, sannsynl igvis drevet pa en
3. Ny dannelse av klorltt, denne av kobberllrene som gllr I basalten.
gang var en Iys/klar type, som Ved skogsvelen som gllr opp ved
verket er det to hull som mullgens
sitter pll kvarts og kllnoklor.
4. Malmdannelse. Kobberkis og kan veere skjerp. Noen spor etter
maim kunne jeg Ikke observere
noen steder magnetltt.
5. Fortsalt dannelse av kvarts , kli- der. Lilt perifert er det litt mer serlnoklor, hornblendeasbest og Iys ase torsek pa bergverksdrllt. Pll Eiklorltt. Noen steder sitter disse nellsen (vest pll kartet) er det noen
gam le gruverlskjerp drevet pll hepll kobberkiskrystallene.
6. Feltspattkrys ta llene er blilt matltt. Malmen glkk sannsyn lig vis
Ijernetloppl"st og etterlatt seg til jernverket. Ved Fiskelaustjern
(nordast pll kartet) li gger et kobo
avtrykk.
7. Avtrykkene Iyll es med kalk- bersk jerp. Delte Inneholder ende l
pyrl tt , kobberkis , mark slnkblende
spall.
8. Dannelse av rnalakltt, skjer i be- og kvarts og er av hydrotermal
oppr lnnelse. Ellers sll driver Franskjeden grad.
zeloss bruk storstllt ultak av pukk
Rekkel"lgen av punktene 2·5 kan pll stetnsnecoa. Det er blilt et anseelig ste inbrudd elter hvert.
varlere lokalt.
Et av norges eldste jernverk III i
Lommedalen , nemlig Brerum Verk.
Men sll og sl nesten all jernmal·
men kom andre steder Ira , neml ig

Guiding

Nll er det meste av byggev lrksomheten i det omrlldet jeg har beskrevet avslultet og det meste av lasmasssene kjert bort eller planert

pa Kongsberg:

Del vii I llr veere mullg II bestille guiding pll Kongsberg I tldsrommel 1. mal til
16. september. Guidingen vii lorega pa de steder som enskes, Interesserle
bes ta kontakl sa lldlig som mulig. Overnatting kan ordnes, camping/holel!.
Kjell S. Engedalen
sulusllsvelen 20
3600 Kongsberg
TIl . (03) 73 17 27 e. k!. 16.00.
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Forenk/et skisse over hvordan en cau/ron dannes. Hullet i overt/aten
kalles ka/dera .
Danne/sen av Lommeda/scau/dronen er mye mer komp/isert enn hva
denne skissen antyder.

over. Noen praktstuffer ble imidlertid reddet fra a ende som fyllmasse og pukk. 20 centimeter store
stuffer med opp til fern centimeter
store klinoklorgrupper, kvarts med
amfibolinnesluttninger og klinoklorkrystaller langs flatene , og kobberkiskrystaller pent dandert innimellom er heydepunktet fra denne

byggvirksomheten. Det kostet riktignok en formue i saltsyre for a
fjerne kalspatten, men det var
verdt det. Nye byggeprosjekter er
imidlertid planlagt og blir vel iverksatt i lepet av 1985. Det er derfor
slett ikke umulig at Lommedalen
vii gi nye bidrag til diverse mineralsam linger i tiden framover.
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