
Herreb0kasa . juvelen blant 0stfolds pegmatitter
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Introduksjon
Gjennom en arrekke har Herreblllkasa pegmatitlbrudd ved Halden veert et begrep blant sa vel
profesjonelle geologer som amatlllrgeologer. Mange pene og interessante funn er blitl gjort, men
forekomsten har ogsa veert en arena for motsetninger mellom lIlkonomiske interesser og de som
har lIlnsket a bevare forekomsten for fremtidige studier og rekreasjon. Flere uidentifiserte
mineraler er dessuten funnet, sa det siste er langt fra sagt om Herreblllkasa.

Beliggenhet
Herreblllkasa Iigger ca. 10 km S0 for Halden og dmye 2 km NNV for Aspedammen stasjon
(nedlagt), lIlSt for jernbanelinjen.

Geologi
Geologisk befinner pegmatitlen seg i det sydnorske, prekambriske grunnfjellsomrade fra i
grensesonen mellom den sakalte Iddefjordsgranitten (ca. 900 mill. ar) og gneiskomplekset (ca.
1800 mill. ar) som dekker store deler av 0stfold. Den eksponerte delen av pegmatitlen er 15 m bred
og ca. 100 m lang, og strekker seg i vest-sydvestlig retning og faller mot syd. Omliggende bergarter
er granitl i vest og gneis i lIlSt. Hovedmineralene er mikroklin, muskovitl og kvarts, dels som
mykkvarts. Plagioklas forekommer noksa sparsomt, og det er ogsa noe c1eavelanditl i pegmatitlen.
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Geologisk kart over Halden kommune lIlSt for Iddefjorden.
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Historikk
Pegmatitten er sannsynligvis identisk med den Broch (1934) kaller BIil, men siden den gang er det
tatt ut betydelige mengder pegmatittmasser. Det antas at det ble startet drifl i bruddet i 1932 og i
flillge tidligere eiere ble det frem mot krigen ble tatt ut ca. 3-400 tonn feltspal. Etter krigen er det blitt
drevet sporadisk frem mot nedleggelsen i 1962 og ca. 2-300 tonn feltspat ble utvunnel.
Allerede i slutten av 1950-arene vet vi at Per Chr. Sceblil fra Halden var der, og i flillge han ble det
bl.a. funnet massevis av flotte velutviklede monazittkrystaller, men ogsa kolumbitt, samarskitt,
topas, flusspat, sannsynligvis uraninitt og vissnok bertranditt. I 1970-71 beslilkte Roy Kristiansen og
Gunnar Raade pegmatitten flere ganger, og flere mineraler, nye for bruddet, ble funnel.
Pegmatitten var senere gjenstand for f1ere studentekskursjoner, bl. a. ledet av avdlilde Henrich
Neumann og Borghild Nilssen. Fra rundt 1978, da Halden Geologiforening ble stiflet, var
Herreblilkasa et yndet utfluktsmal. Mange gode funn ble gjort, spesielt av flotte muskovittkrystaller
og rlilykkvartskrystaller. En av mykkvarts-krystallene veide sikkert 200 kg! Av de som arbeidet mest
pa forekomsten den gang blilr nevnes na avdlilde Thor Jensen. I nyere tid har pagangen og
interessen for Herreblilkasa blitt stadig stlilrre blant foreninger og mineralinteresserte samlere, og en
av de som har nedlagt et betydelig arbeid der, er Per Chr. Olsen. I undervisningslilyemed har
forekomsten na ogsa fatt en ny betydning; f1ere skoleklasser og Halden Geologiforenings
barnegruppe "Steinsamleren" har beslilkt Herreblilkasa med stort hell, da rikdommen av mineraler
og bergarter er stort og forekomsten relativt trygg.

Nilssen (1970) har skrevet en omfattende artikkel om samarskitt og dets
omvandlingsprodukter fra Herreblilkasa. Det sjeldne mineralet rynersonitt ble endelig bekreflet
funnet for noen ar siden (Witslil 1997, Kristiansen 2000) og et annet mulig helt nytt mineral er pavist
(Raade & Kristiansen 1997).

Rundt 1982 ble bruddet forslilkt mutet av noen samlere, men Halden Geologiforening og
kommune-styret i Halden slilrget for at bruddet fortsatt ble tilgjengelig for aile. I 1998 startet
grunneieren fjerningen av masser fra tipphaugen for a lage en skogsbilvei. Halden Geologiforening
Iyktes a fa til en dialog mellom grunneieren, Halden kommune og Miljlilvern-avdelingen hos
Fylkesmannen i I2lstfold. Resultatet bre en overenskomst slik at pegmatitten na ser ut til a vcere
bevart for fremtiden.

Takk
Jeg vii rette en stor takk til Roy Kristiansen for hjelp med informasjon til artikkelen.
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Mineraloversikt for Herrebokasa.

SULFIDER
Kopperkis Opplrer sporadisk
Svovelkis
Molvbdenolans OpDtrer sporadlsk

HALOGENIDER
Flusspal Gr0nn mesl vanliQ; fiolett i c1eavelanditl

OKSYDE~HYDROKSYDER

Ferrokolumbitt Velulviklede krvslaliler opplil 3 - 4 em
Samarskitt Ikke uvanlio, brunsorte olinsende masser
Uraninitl Krvslaller ooolil 1 em eller orasorte iordaklioe masser
Analas (Nb-Fe-rik) Sennepsfargede korn og prismaliske kryslaller opplil 3

mm
Mikrolitt Brunor0nne krvslaller 1-2 mm; normal sammenselninQ
Rynersonitt Lys beiQe "pinnsvinaklioe" nalformede, rimele masser
Hemalitt InneslulninQer i r0ykvarts
Rulil?
Kvarts R0vkkvarts ulQi0r en vesentlio del

KARBONATER
Azuritt Sekundrert etter kobberkis
Malakitt Sekundrert etter kobberkis

FOSFATER
Monazitt VanliQ i meQel velulviklede kryslaller
Xenolim Opp Iii 2 em m0rkeQr0nne kryslaller, opplrer sporadisk
Apalitt Flotte blaaklige kryslaller saml slore gra irregulrere

masser
Rhabdofan Sekundrert pa monazittkryslaller

SILIKATER
Mlkroklin
Albltt
Cleavelanditt Meoel velulviklede kryslaller
Muskovitt Meoel velulviklede kryslaller ooolil 2 em
Hvdromuskovitt Sekundrert etter looas
Biolitt
Spessartin Brunr0de kryslaller opplil 3 em, sl0rre som masser
Beryll Gr0nne hexaoonale kryslaller , vanliQ sammenselnino.
Topas Grove oulbrune ufriske kryslaller opp Iii 25 em
Zirkon Sma orabrune kryslaller opplil 1 em
Thoritt Som mm-slore inneslulninoer I monazitt
Bertranditl Flotte krvslaller ooolil 1 em sekundrert etter bervll
Anliooritt Fettaklioe oraor0nne masser sekundrert etter lopas
Kasolltt Gule Iii oranae beleoa ved uraninitl
Uranofan Gule Iii oranQe beleQQ ved uraninitl
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R0ykkvartsgruppe fra Herreb0kasa. Stuffen er 14x9 em.

Muskovittkrystaller fra Herreb0kasa. Stuffen er 16x9 em.
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