
MANGERITT

Mangeritt er ein bergart som først 
vart gjort kjend av bergensgeologen 
CARL FREDRIK KOLDERUP i ei avhandling 
i 1903. Bergarten fekk namn etter
funnstaden, og har gjort Manger-
namnet kjent over heile verda, 
i alle fall mellom geologar. 

Ulike mangerittiske bergartar er å
finna fleire stader i Hordaland, men
Manger er det geologar kallar type-

området. Djupbergarten mangeritt liknar
på granitt, steinarbeidarar vil truleg kalla
han mørk granitt. På same viset som granitt
inneheld mangeritt kalifeltspat og plagio-
klasfeltspat. Mangeritt er likevel meir
basisk enn vanlege granittar, og er rikare på
mørke mineral, som pyroksen, hornblende
og mørk glimmer (biotitt).

Dersom vi studerer kalifeltspaten gjen-
nom mikroskop, vil vi kunna sjå nokre
karakteristiske, ormaktige striper som geo-
logane kallar pertittstrukturar. «Ormane»
kjem av ein natriumrik feltspattype som
har skilt seg ut under avkjøling for om lag
ein milliard år sidan.

På Radøy finst mangerittane i eit område
som strekkjer seg nordover og austover frå
Manger.I dette området dannar dei kollar som
stikk opp i terrenget. Bergartar med same
slektskapen finst òg andre stader i Bergens-
bogane, i høgfjellet frå Voss til Jotunheimen,
i Lofoten og i Egersund-området. Somme sta-
der er mangerittane rike på jernmalmar,som
ilmenitt (titanjern), magnetitt eller hematitt.
Slike mineral har vore skjerpa ved Selfallet på
vestsida av Mangersvågen utan større suksess.

I verdssamanheng er mangerittbergartane
nokså uvanlege.Derfor har Bergen Museum
brukt mangeritten som byteobjekt, og har
slik auka samlingane av mineral frå andre
stader i verda.
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GRANATAR

På VÅGENES, på eit av nesa ut mot
Eitrevågen, finst granatar i anortositt,
granatar som er både eldre, og ikkje
minst større, enn vanleg. Granat er eit
mineral som finst mange stader i
Hordaland, særleg i glimmerskifrane. Dei
fleste av desse granatkrystallane er frå
nokre millimeter til ein centimeter store.
Desse granatane voks då temperaturen
steig under den kaledonske kollisjonen
mellom Grønland og Skandinavia.

På Vågenes kan dei raudbrune grana-
tane bli «store som små barnehovud», som
ein geolog ein gong skal ha sagt – og dei
vart danna under ein tidlegare kollisjon.
Det var den svekonorvegiske fjellkjede-
faldinga (T28), for om lag ein milliard år
sidan, som sytte for svært gunstige vilkår
for vekst av granatar i dette området: rett
bergarttype, høveleg temperatur og rikeleg
tilgang på mineralførande væsker med
passande kjemisk samansetjing. Kvar
granat har truleg brukt fleire millionar år
på å veksa seg stor. Seinare har dei sprokke
opp, helst i samband med den kaledonske
fjellkjedefaldinga for 400 millionar år
sidan. Oppsprekkinga har ført til at
granatane ikkje på langt nær har smykke-
kvalitet. Men dei er fine å sjå på, og større
finst knapt i Hordaland. Nokre stader har
granatane forvitra heilt vekk og har etter-
late seg groper i berget.

Forutan til smykke blir granatar brukte
til poler- og slipemiddel, mellom anna til
framstilling av sandpapir.Kunstige granatar
blir òg brukte i laser- og dataindustrien.

Mangeritt (t.v.) og mikroskopbilete av milli-
meterstort feltspatkorn. Dei ormaktige stripene,
pertittstrukturar, er karakteristiske for kali-
feltspat i mangeritt. (Haakon Fossen)

Det flate lendet mellom Skageneset (i framgrunnen) og Manger sentrum (bak til venstre) blir
gjerne kalla «steppene på Manger». Her finn ein nokre av dei jamnaste bergoverflatene i Ytre
Hordaland; strandflata er særs godt utvikla i dette området. (Helge Sunde)

10 centimeter stor granat med typisk sekskanta krystallform. (Haakon Fossen)
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NATURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL
TEMA: Urtiden og grunnfjellet T28


