Mineralforekomster pa Vestfold lavaplata.
Del 2: I B1-nivaets basalter
Knut Edvard Larsen og Stig Larsen
Innledning
Gode stuffer av prehnitt, gedigent kobber, laumontitt, kalsltt og heulandlt!. har lenge vrert
kjent fra B,-nlvaets basalter pa Vestfold lavaplata I den sl2lndre delen av Oslorlften. Srerlig
har det I de slste 30 arene vrert fun net en rekke nye forekomster, hovedsakellg av
amatl2lrgeologer. En samlet fremstliling av disse og mineralene funnet der, er ikke tidligere
blitt publlsert. VI har I en tldligere artikkel beskrevet mineralforekomstene I rombeporfyrene
hl2lyere opp i lagrekken pa lavaplataet (Larsen & Larsen 2004). Her vii vi gl nok et bldrag til
Vestfolds mineralogl ved a gl en Introduksjon til de mest Interessante av de mange
forekomstene i B,-basaltene, som utgjl2lr det laveste nlvaet pa lavaplataet (Oftedahl &
Petersen 1978). Basaltene hl2lyere opp, de reglonale B3-, B4- og Bs-basalter er fortsatt lite
undersl2lkt m.h.!. til forekomster, og vii ikke bli berl2lrt i denne artikkelen. B,-basaltene I
Vestfold betegnes ogsa som henholdsvis Horten-basalten (0verli 1985) og Holmes/randbasalten (Tollefsrud 1987) for a skille demo fra B,-basaltene som er bevart i de andre
lavaomradene I Oslorlften (Jell2lya, Krokskogen, Sklen). Bratte, loddrette opptll 100 m hl2lye
fjellvegger er et karakterlstlsk trekk I landskapet i dag langs Oslofjorden fra Sande I nord til
Horten I SI2lr. Disse bestar hovedsakelig bare av B,-basalter. Fig 2 viser utbredelsen av B,basaltene i de sentrale deler av Vestfold lavaplata.
Geologi
Pa slutten av karbon og begynnelsen av perm (297-275 Ma), som resultat av rlftdannelse og
omfattende vulkansk aktivltet, trengte smeltemasser seg opp fra mantelen og f1l2lt utover som
lavastl2lmmer I f1ere omganger. Disse dannet etter hvert et lavaplata. B,-nlvaet, som utgjl2lr de
eldste av dlsse lavaene, ble avsatt pa et peneplan rett over et lag av sedlmenter av Askergruppen. (Oftedahl 1952, Oftedahl & Petersen 1978). Nlvaet har en totaltykkelse pa 160-90
m og bestar I dag ved Holmestrand av 27 lavastrl2lmmer og ved Horten av 35-40
lavastmmmer (Tollefsrud 1987, 0verli 1985). Tykkelsen pa de enkelte strl2lmmene varlerer
fra 0,5 til 15 m med et gjennomsnltt pa 4-6 m. Mellom noen av strl2lmmene opptrer ogsa
forskjellige typer av sedimenter. Detaljkartlegglngen av de ulike strl2lmmene er forell2lpig bare
i sin begynnelse. Bmgger (1931) tenkte seg en stor skjoldvulkan, den store Hurum-vulkanen
med sentrum nrer Tofteholmen, som opphavet til B,-basaltene, men Oftedahl (1952) antok at
spaltevulkaner var den mest sannsynllge kllden. De fl2lrste basaltene ble avsatt pa tl2lrt land.
En varlolitt fra Falkensten, funnet helt underst i nlvaet, pa Asker-gruppen, er sterkt
zeolittisert. Dette kan tyde pa at den kan vrere avsatt I varme kllder (Barth 1945). Over B,basaltene ble det avsatt en rekke rombeporfyrer bare avbrutt av yngre basalter, noen fa
trakytter og Ignlmbritter. Etter at basaltene var kommet pa plass, under dannelsen av Oslograben, ble plataet brukket opp i et stort antall N-S-gaende store forkastnlnger (Oftedahl
1952,1960b). Omradet I dag er derfor oppdelt I blokker som glr en trappeformet profil.
Lavaene har et fall pa 10-30 grader V-SV. (Oftedahl 1952, Tollefsrud 1987). Ganger av
dlabas, kvartsporfyr og rombeporfyr kutter ogsa B,-basaltene. De senere batolitt-Intrusjoner I
omradet har ogsa fl2lrt til en termal lav metamorfisme av mineralene i basaltene (Weigand
1978). Hydrotermalt dannede mlneraler er ogsa avsatt I sprekker og I amygdale blrererom.
8,-nivaets basalter
B,-basaltene, som Brl2lgger (1931,1933) benevnte som essexltt-Iava, er Ikke homogene.
Farge, utseende og innhold varlerer me110m de enkelte lavaene. De kan karakterlseres som
ankaramltter, alkalibasalter og trachybasalter (0verli 1985; Tollefsrud 1987). Tradisjonelt har
en gruppert dem etter innholdet av fenokrystaller 13 hovedgrupper: 1) Pyroksenbasalt, 2)
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Figur 1. Forenklet berggrunnskart over Vestfold. Vestfold lavaplata er avmerket. Etter Oftedahl (1960)
og SlIJrensen (1975). Hentet Ira SlIJrensen (1980).
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Figur 2. Geologisk kart over sentrale deler av Vestfold lavaplata. Etter Oftedahl & Petersen (1978).
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Plagioklasbasalt og 3) Afyrisk basalt (Oftedahl 1952; Weigand 1975). En finner ogsa ulike
overgangstyper mellom disse. Traehybasalten I2Iverst i lagrekken ved Ll2lvl2lya og Falkensten
blir ofte populrert kalt "stjernebasalt" utfra sine karakteristiske aggregater av albittfenokrystaller. Tollefsrud (1987) deler Holmestrand-basaltene i 2 grupper etter kjemisk
innhold: a) HI2lY Ti-basalt med en ml2lrk svart-bla farge og langprismatiske klinopyroksen
fenokrystaller, og b) Lav Ti-basalt som har en Iysere gnibla-farge og kortprismatiske
klinopyroksen fenokrystaller samt ogsa fenokrystaller av plagioklas.

Historikk
Kobberforekomstene ved Ll2lvl2lya, Horten har lenge vrert kjent, og nevnes bl.a. av Kierulf
(1879). Holmestrands-basalten ble fl2lrst nevnt av von Bueh (1810)' (Helland 1914, Oftedahl
1960a). Den fl2lrste detaljerte beskrivelsen av Holmestrand-basalten gir BrI2Igger (1931), hvor
han bl.a. kartlegger lagrekken ved Holmestrand jernbanestasjon og der finner amygdale
druserom fylt av kalsitt eller laumontitt samt "grunerde" (kloritt + leirmineral?). Neumann
(1985) henviser til at prehnitt pa sprekker i basalt bl.a. har vrert kjent fra Ll2lyl2lya i
begynnelsen av det 20. arhundre. Studier av plagioklas-fenokrystallene i basaltene er gjort
av Oftedahl (1954,1948). Han beskriver ogsa i 1946 et funn av laumontitt i et brudd S0 for
Falkensten. I flere arbeider gir han resultat av omfattende kartleggingsarbeid av lavaene pa
Vestfold lavaplata, men uten direkte a berl2lre mineralforekomstene (Oftedahl 1952,1960a;
Oftedahl & Petersen 1978). Et lite unntak er Oftedahl (1960b) hvor prehnitten fra Rove
Sanatorium i Botne og pa Sydhl2ly beskrives i korte trekk. Det na diskrediterte mineralspecies
falkenstenitt ble beskrevet av Barth (1945) som et nytt zeolittmineral fra Falkensten, Horten.
Senere undersl2lkelse av typematerialet viser at det dreier seg mest sannsynlig om plagioklas
og ingen ny zeolitt (Raade 1996). Laumontitt fra Falkensten blir nrermere beskrevet av
Oftedahl (1946). I en undersl2lkelse av de ferromagnetiske mineralene i lavaene, finner
Everdingen (1960) mineralet maghemitt i omvandlet magnetitt i basalt fra Holmestrand. I to
hovedfagsoppgaver kartlegges i detalj henholdsvis lagrekken i Horten-basalten (0verli 1985)
og i Holmestrand-basalten (Tollefsrud 1987). Her presenteres ogsa nye analyser av
mineralene i selve bergartene. Det er fa av mineralforekomstene som har blitt gjenstand for
nrermere beskrivelse. Noen unntak er kobberskjerpet pa Ll2lvl2lya (Andersen 1993),
augittforekomsten ved Tvillingbru, Holmestrand (Larsen 1979). I forbindelse med
utbyggingen av ny trase for E-18 ble det ogsa gjort en rekke funn i Holmestrand-basalten, og
disse er beskrevet i f1ere artikler (Nord rum 1999, Garmo 1999, Nordrum et a!. 2000a, 2000b).

Mineralene i selve basaltene
I basaltenes finkornete grunnmasse finnes klinopyroksen, plagioklas, magnetitt, i1rnenitt, og
noe apatitt (Everdingen 1960, 0verli 1985). I tiIIegg finner vi som resultat av hydrotermal
omdanning kloritt, zoisitt, biotitt og Fe-Ti-oksyder. Pyroksenen er ofte uralittisert. Magnetitten
opptrer som inntil 2 mm subhedrale til euhedrale korn. Disse kan vrere omvandlet til
maghemitt (Everdingen 1960) eller rutil og hematitt.
Rl2ldbrune til grl2lnnlige olivinpseudomorfoser opptrer som opptil 1 em store aggregater. Disse
bestar av hovedsakelig av sakalt iddingsitt, dvs vesentlig serpentin, jernoksyder, kvarts og
noe kalsitt (Oftedahl 1960a, Weigand 1975). I ankaramittene i Horten-basalten utgjl2lr de 1015 % av bergarten.
Av fenokrystallene er det srerlig augitt som har interesse for samlere. Den kan opptre som
opptil 2 em velutviklede, sprl2l, grlllnnsorte, kortprismatiske krystaller. Sammenvoksninger er
vanlig. Den sakalte augittforekomsten ved Tvillingbru, Holmestrand har lenge vrert kjent som
et funnsted hvor gode krystaller er relativt lett liIgjengelig (Larsen 1979). Disse er imidlertid
svrert sprl2l, og sprekker lett. Augitten er sonert og er rik pa Ti, med opptil 2,5 vt. % TiO,
(Weigand 1975, Tollefsrud 1987).
, J.T.L. Hausmann var antagelig den fmste som oppdaget basalten ved Holmestrand pa en reise
foretall i 1806 og 1807, men hans beretning om delle f0rst ble publisert etter von Such sin, i 5
bindsverket" Reise durch Skandinavien in den Jahren 1806 und 1807.TheiI1-5. G6ttingen 1811-18.
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Fenokrystaller av plaq/oklas opptrer som mm-tynne plater sam i tverrsnitl ser ut sam lister i
bergarten. Krystallene er plateformet etter (010), og de kan ha en diameter pa opplil 2 em.
Albitt og karlsbader tViliinger forekommer hyppig (Oftedahl 1948). En kompleks tViliing etter
baveno-periklin-albitt lovene er beskrevet fra L0v0ya (Oftedahl 1945). Plagioklasen er ofte
sonert, med en kjerne av labradoritl (rundt An 51-59) og oligoklas i ytterkantene (Oftedahl
1960a, 0verli 1985). I traehybasalten hvor fenokrystallene opptrer i stjerneformede
aggregater bestaende av 10-12 individer, er plagioklasen albittisk (0verli 1985). Disse er ofte
delvis omdannet til kloritt og klinozoisitl.

Mineralene pa sprekker og i amygdale blcererom
Der er i hovedsak i de amygdale blrererom og sprekker at en finner mineraler i
samlerkvalitet. Blrererom opptrer sporadisk og utgj0r if01ge Tollefsrud (1987) inntil 5 % av
bergarten i Holmestrand-basalten. Sam hovedregel opptrer de hyppigst i tappen av
lavastmmmen, sjeldnere mot bunnen. Men de fleste er sma, mineralfaltige og ikke av srerlig
samlerinteresse. Stedvis kan en patreffe partier svrert rike pa sma em store blrererom sam er
heIt fylt med laumontitt (f.eks. Falkensten, Fibo). Disse kan opptre som horisontale striper i
basalten. De mest interessante for mineralsamlere er de st0rre og sjeldnere mineralfylte
blrererommene. Disse kan bli opplil 50 x 60 em, selv om blrererom opptil ea 2 x 1 m er
patruffet som sjeldenhet. Avhengig av lavastmm og type varierer innholdet i disse
blrererommene. Noen inneholder kun kvarts eller laumontitt. De andre zeolitlene og
kobbermineralene opptrer alltid i blrererom der prehnitt er et hovedmineral. Hydrotermalt
dannet mineraler opptrer ogsa i forbindelse med forkastningssprekker og i knusningssonene.
De beste stedene a lete er i forbindelse med utsprengning av vei eller boligtomter. Fortsatt er
det mange muligheter til funn i omradet.
F01gende mineraler er forel0pig observert i blrererommene og i sprekker:
Albitt
Analeim
Chaleositt
Covellin (7)
Cupritt
Epidot
Fluoritl
Goethitt

Harmotom
Heulanditt
Kalsitt
Kloritt
Kobber
Krysokoll
Kvarts
"Kullblende"

Laumontitt
Malakitt
Natrolitt
Prehnitt
Pyritt
"Serpentin"
Stilbitl

(7) = at identiteten er noe usikker.
Neumann (1985) nevner at Oftedahl mente a ha funnet pseudomorfoser etter leueilt I en
borekjerne fra B1-basalt ved Holmestrand. Det er, sam ogsa Neumann konkluderer med,
mest sannsynlig at dette dreier seg om analeim.
Det ble i 1890 arene skjerpet etter gull i Holmestrand. Et av skjerpene skal ha ligget pa
Kleivbrotlet. Men det ble fort oppdaget at basalten ikke inneholdt gull.
Her f01ger en kort beskrivelse av mineralene.
Albitt
Opptrer som sma, fargel0se, brune eller mdbrune til oransje brune krystaller «0,4 em). De
kan helt dekke veggene i blrererommene (L0v0ya, Snekkestad), som pseudomorfoser etter
laumontitt (Snekkestad) eller vrere pavokst kvarts krystaller (f.eks. Veggefjell, ved
Brekketunnelen).

Analeim
Analeim er kun fun net pa 2 forekomster i Iiten mengde. I den nordvestre delen av
Bjerkelifeltet er den patruffet sam 1-4 mm hvite til fargel0se krystaller pa prehnitt sam men
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med krysokoll og blekgnzmne sma kuler av et ukjent mineral. Pa Drasundhalv0ya er den
patruffet som en 1 cm stor fargel0s krystall pa prehnill sam men med massiv kalsill.
Chalcositt
Ihlen & Vokes (1978) nevner opptreden av chalcosill uten ncermere beskrivelse sam men
med kobber og prehnill i sprekker ved kobberforekomsten pa L0v0ya.
Covellin
Blalig-sorte masser (opptil1,5 x 3 cm store) som opptrer sammen med kobber og cuprill ved
kobberforekomsten pa LfiJvfiJya, antas a vcere covellin (Andersen 1993). Det finnes ogsa som
mm-tynne plater og darlig utviklede krystaller « 8mm) i kalsitt. Et liknende mineral fra
Bentsrud er ogsa beskrevet som trolig covellin (Nordrum et al. 2000a, 2000b). Liknede
masser i laumonlill eller prehnill er ogsa observert fra Brekketunnelen. I noen av massene,
som ofte er 3-4 mm store, opptrer kobber i sentrum, mens cuprill opptrer sammenvokst med
covellin og farger vertsmineralet rfiJdt rundt disse massene. Mineralet er ogsa patruffet i
andre forekomster f.eks. i Bjerkelifeltet som mm-store blasorte masser i massiv prehnitt. Det
bfiJr foretas ncermere undersfiJkelser av mineralet for a fastsla identiteten med sikkerhet.
Cupritt
Opptrer som sma mikrokrystaller pa omvandlet kobber ved LfiJvfiJya (Andersen 1993), og som
sma masser sammenvokst med covellin (?) og kobber ved LfiJvfiJya og Brekketunnelen. Sma
gode mikrokrystaller er ogsa funnet ved Ruseberget, Holmestrand (Peter Andresen, pers.
medd. juli 2004). Mineralet er ogsa funnet som St0v langs korngrensen til
laumontillaggregater ved Brekketunnelen (Nordrum et al 2000a).
Epidot
Det ffiJrste mineralet som har utkrystallisert i blcererommene er ofte epidot som forekommer
som 1-3 mm store, lysgrliJnne til mfiJrkegrfiJnne, prismatiske krystaller. Ofte kan denne vcere
inneslullet av kalsill og vanskelig a fa fiJye pa. Ved noen av forekomstene opptrer den ogsa
som 2. generasjonskrystaller pa kvarts (Kleivbrollet, SjfiJskogen), eller som kuleformede
aggregater. I Brekketunnelen opptradte grliJnn epidot som overtrekk pa stuffer med kvarts,
albill og kalsill. Epidotperimorfoser eller laumontilt ble ogsa funnet her. Pa enkelte steder
kan epidot sees som store masser sammen med klorill, leirmineral og kvarts (Ramberg
terrasse, Fibo). Epidoten er visuelt bestemt, og det antas at ogsa andre mineral i
epidotgruppen er til stede.
Fluoritt.
Fluorill er kun observert i en forkastningssone som ble blollet ved utbygging av ny trase E 18
ca 100 m N for Brekketunnelen. Her opptradte den som inn til 5 cm store, oktaedriske,
gr0nne krystaller belagt med kvarts (Nordrum et al 2000a, 2000b).
Harmotom.
Blek rliJde opptil 0,5 cm krystaller er kun funnet rikelig i et blcererom i den nordvestre delen av
Bjerkelifeltet sammen med kalsill, kvarts, prehnill og 2. generasjons laumonlill. Funnet er
kort nevnt av Nordrum (2002).
Heulanditt
Forekommer som fargelfiJse til hvite til svakt rosabrune krystaller < 1,8 cm.
Falkenstensvingen og Reggestad har produsert scerlig gode stutler. En prliJve merket
veiskjcering, Watersborg (sic!), Holmestrand er blill analysert for a bestemme hvilket species
det dreier seg om i henhold til IMAs nye nomenklatur for zeoliller. En fant at det i delle tilfellet
dreier seg om en strontium-rik heulanditt - Ca med noe Na og K som dominerende ekstra
kation i rammen (Nordrum et al. 2003). Forekomsten delle dreier seg om, er mest sannsynlig
den nordre forskjcering til Brekketunnelen, som ble kalt Valtersborg av samlere under
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utbyggingen. Flere pmver av heulanditt fra forskjellige lokaliteter i basalten, er na til analyse
for a bestemme species.
Kalsitt
Kalsitt opptrer hyppig massivt som sprekkfyllinger og i blcererom. Na og da patreffes
krystaller. De mest vanlige og dominerende formene er skalenoedre og rhomboedre.
Krystallene varierer fra fargell1Js, hvit til honninggul.
Kloritt
Forekommer relativt hyppig i sma hulrom b.la. som blek gmnne til grl1Jnnhvite skjellete
masser.
Kobber
I blcererommene opptrer kobber som sma < 1em store masser i laumontitt eller prehnitt. Som
sjeldenhet kan den opptre som frittvoksende krystaller. Kobberskjerpet pa Ll1Jvl1Jya har
produsert mange gode stuffer der kobberet opptrer enten som sma plater eller som 4-5 em
grupper av bregne- eller treaktige dendrilliske krystallaggregater i kalsitl. Kobberet er ofte
ikke synlig fl1Jr den syres ut, men et tynt belegg av malakitt pa kalsittgangen indikerer ofte at
det er kobber inne i kalsitten.
Krysokoll
Opptrer sekundcert som blagrl1Jnne amorfe fyllinger og overtrekk pa prehnitt, ofte sam men
med malakitt.
Kvarts
Forekommer hyppig som hvite til fargell1Jse opptil 6 em lange krystaller. Krystallene er
karakterisert at de er enkle, men formen bipyramide (s-flate) er patruffet som sjeldenhet ved
Sjl1Jskogen. En stuff med fadenkvarts er ogsa blitt funnet her. Pene stuffer med bergkrystall
pavokst prehnittaggregater er scerlig kjent fra Bjerkelifeltel. Hvit og brunstripet agat er fun net
ved Falkensten.
Kullblende.
Er tidligere beskrevet fra B, -basalt ved Semsvik (Dons 1956) og Semsvannet i Asker (playle
1960) i blcererom sam men med epidot, kvarts, kalsitt og prehnitt. 0verli (1985) nevner ogsa
kullblende fra Hortens-basalten. Kullblende opptrer som sjeldenhet ved Mamrelund, Ll1Jvl1Jya
opptil 1 em glinsende sorte masser innesluttet i kalsitt sam men med kobber, krysokoll og
laumontitt. Kullblenden er dannet som en del av den hydrotermale virksomhel.
Laumontitt
Laumontitt fra Holmestrand nevnes fl1Jrst av Brl1Jgger (1931). Oftedahl (1946) beskriver og
foretar en kjemisk analyse av laumontitt fra Falkensten. Laumontitt er den hyppigst
forekommende zeolitten i basaltene. Fargen varierer fra hvit blekbrun til beige til blekrosa og
rl1Jdbrun. Den forekommer som krystallinske masser eller sam vifteformede aggregater av
langprismatiske krystaller som kan fylle blcererommene hell. Ogsa frittvoksende opptil 7 em
lange og 1 em brede krystaller er observert. Mesteparten av laumontitten er i felten svcert
Sprl1J, og har en tendens til a desintegrere i kontakt med luft (pga dehydrering). Derfor er
svcert fa stuffer bevart i samlinger. Laumontitt opptrer ogsa som 2. generasjon, opptil 2 mm
store hvite krystaller sam men med andre zeolitter. Disse er stabile. Prehnitt perimorfoser
etter laumontitt opptrer relativt hyppig.
Malakitt
Opptrer som sekundcert tynt grl1Jnt belegg, naleformede mikrokrystaller eller sam ballformede
aggregater « 1 mm).
Natrolitt
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Er kun funnet i en forekomst ved Kolter0d der den opptradte relalivt rikt som sma opptil 6
mm store fargel0se krystaller i grupper, dels ogsa pa prehn itt.
Prehnitt
Prehnilt opptrer svcert hyppig i ulike habitus. De vanligste er massivt, som botryoidale
skorper, som blomkalaktige masser eller stalaktitter. Disse bestar av krystallaggregater som
enten gj0r overflaten smatakkete eller grovtakkete i utseende. Fargen varierer fra fargel0s
med gmnnlig skjcer til hvit, blekgr0nn, gralig gr0nn, gr0nn til eplegr0nn og intens gulgr0nn.
Perimorfoser av prehnilt elter laumonlill opptrer relativt hyppig. Prehnitt er ogsa observert
som separate kuleformede eller hjertemuslingliknende aggregater av plateformede krystaller.
Fargen synes pa noen av pmvene a blekne med arene (f. eks. Bjerkelifeltet).
Enkeltkrystaller, plater etter {001}, opptil 4mm store, fargel0se med svakt gmnnskjcer er
funnet som sjeldenhet pavokst kalsilt og kvarts ved f.eks. Sj0skogen.
Pyritt
Pyritt er kun funnet i et enkelt tilfelle som en 1 em stor pentagondodekaedrisk krystall i en
forkastningssone som ble blottet ved utbygging av ny trase pa E-18 ea. 100 m N for
Brekketunnelen (Nordrum et al. 2000a}. Ncermere unders0kelse av biten viser at den i
realiteten bestar av 3 sammenvokste individer.
Serpentin
0verli (1985) nevner serpenlin sammen med kloritt og kalsitt i blcererom i ankaramitt fra
Horten-basalten. En gmnnaktig leirmineralsubstans opptrer hyppig stedvis som belegg pa
veggene i blcererom. Dette kan dreies seg om mineral i kaolinilt-serpentingruppen, men ogsa
et smeetitt-liknende hvitt leirmineral er observert.
Stilbitt
Forekommer sparsommelig pa noen fa forekomster som sma hvite, gulaktige eller
m0rkebrune < 0,7 em store enkelt krystaller eller som parallellvokste aggregater av
plateformede krystaller. (Falkenstensvingen, Hvitsteinbakken, Holmestrand jernbanestasjon).
Stilbitt er ogsa observert pa sprekker i basalt 0verst i Hanekleivane, Sande.
Forekomstene
Forekomstene befinner seg aile innenfor Holmestrand, Re eller Horten kommuner innenfor
de topografiske kartbladene 1:50000 1813 IV Holmestrand og 1813 I Horten, og 1814
Drammen. Nummerene pa kartet i Fig. 3 korresponderer med nummereringen av
forekomstene. Pmver som er funnet pa forekomster innenfor Re kommune er ofte tidligere
upresist blitt etikettert " fra Holmestrand". Mineraler fra aile disse forekomstene er i dag
bevart i flere samlinger, hvorav samlingene til en av forfatterne (SL) og til Trond O.
Bergstmm, Hillestad ma sies pa vcere scerdeles representative og rikholdige.

1. Tvillingbru, Holmestrand
Forekomstene Iigger i braltskrenten 1,8 km nord for Holmestrand stasjon langs Rv 313
(gamIe E - 18). Vegvesenet brukte i sin tid rasmassene fra fjellsiden til a bygge vel. Dette ser
vi igjen i dag som et s0kk i raskanten fra fjellet. Dette masseultaket er kjent blant samlere
som "augittforekomsten" og er beskrevet av Larsen (1979}. Det er scerlig blokker med gralilla
pyroksen-plagioklas basalt med r0dbrune olivinpseudomorfoser som er scerdeles rike pa
interessante blcererom, og som de beste augittkrystallene forekommer I. Noen av de minste
blcererommene inneholder bare et tynt gr0nt leiraktig mineral (serpentin + kloritt?) som
belegg. Epidot er det tidligst avsatte mineralet i blcererommene, og forekommer her som
blanke, skarpe m0rkegmnne krystaller som danner sammenhengende skorper eller
kuleformede aggregater. Sammen med disse opptrer 2-4 mm store blekgr0nnhvite blomkaleller nekaktige aggregater av prehnitt, samt sma fargel0se kvarts krystaller. Kalsitt opptrer
som romboedriske, gjennomskinnelige, malte opptil 3 em store krystaller. I liIIegg opptrer i
mindre mengder malakitt, krysokoll, og som sjeldenhet kobber. Laumonlill er funnet som
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Kartskisse som
viser mineralforekomstenes
beliggenhet i
Horten, Re og
Holmestrand kommuner, Vestfold

Figur 3. Kart over noen mineralforekomster i basaltene i Holmestrand, Re og Horten kommuner.

Figur4. Prehnitt 12 x 10 em,
Brekketunnelen E 18, Re.
Samling Trond O.Bergstmm.
Foto: KEL.
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beige-hvile bleereromsfyllinger i en annen Iype basalt her. Bleererom med kvartskryslaller
opp Iii 6 em er ogsa observert i rasmalerialet. I en veiskjeering syd for denne forekomslen
fanl samleren Qlyvind Larsen, TlIlnsberg, i 1970 arene en kobberkryslall pa vel 1 em. Del er
star rasfare i delle omradet!

2. Sjl!Jskogen. Holmestrand
I delle omradet noen hundre meter nord for masseullaket ved Tvillingbru, er del funnet en
rekke bleererom med god mineralisering, hovedsakelig kvarts, kalsill, prehn ill, albill og
sjeldnere heulandilt. Pa en av de store blokkene sam ligger el slykke ul fra rasskrenlen pa
fjellel ble del rundl 1980 funnet opptil 6 em slore grabrune kalsill skalenoedre. De var
pavoksl kvartskryslaller med fanlom sam men med sma hVilgule albillkryslaller. Delle
malerialel ble lilbudl pa NAGS messa pa Barkaker i 1980. I selve fjellsiden ble del i 1988
funnel el 40 X 40 X 60 em slort bleererom sam inneholdl fargellllse Iii hvile kvartskryslaller
opplil 4,5 em x 2em. En fadenkvartssluff er funnel her, forulen noen fa fly1ere og slerkl
eroderte kalsill kryslaller pa opptil 5 em. Pa andre blokker i omradel opplradel prehnill i 10
generasjoner. FlIlrsle generasjon sam eplegr0nne separale kuleaggregaler av plaleformede
kryslaller pavoksl kalsill skalenoedre med overtrekk av billesma kvartskryslaller, sam men
med kvarts og mikrokryslaller av epidot. Generasjon nummer 10 forekommer som < 5 mm
enkeltkryslaller med plaleformel habilus og har en Iysere gr0nnhvil farge. Heulandill er
funnel som sjeldenhel i opptil 10 mm slore kryslaller av kj011rllld farge.
3. Holmestrand jernbanestasjon, Holmestrand.
Fjellveggen rell vesl for Holmeslrand jernbaneslasjon har veert gjensland for flere geologiske
ekskursjoner (se f.eks. Oftedahl & Pelersen 1978). Bmgger (1931) fanl her kalsitt, "grunerde"
og laumonlilll amygdale bleererom. I noen forkaslningssprekker er del i nyere tid funnel sma
grupper av gulhvile opplil 5 em slore kalsitt-skalenoedre. Opplil 1 em slore, klare
kvartskryslaller, noen med fanlomdannelse, er ogsa funnel her. Sma blek rosabrune
slilbillkryslaller er ogsa blill funnel her.
4. Holmestrandstunnelen, Holmestrand
Under ulbygging av denne pa begynnelsen av 1980-lallel, ble del funnel noen pene
kvartssluffer, kalsill, saml gedigenl kobber. En kobbersluff som ble funnel ule pa
steinfyllingen fra lunnelen, na dypvannskaia i Holmeslrand, er avbildel i Garmo (1983).
5. Snekkestad. Re
Ved avkj0ring til Snekkeslad balhavn syd for Holmeslrand, langs Rv 313 ble del rundl ea.
1995 sprengl ul en gang- og sykkelsli. I skjeeringen ble del funnel r0dlige
albillpseudomorfoser eller laumonlill, hvile kvartskryslaller, kalkspall og i mindre mengde
heulandill.
6. Valtersborg, Re
I en veiskjeering pa 0slsiden av Rv 313 syd for Holmeslrand ble del pa 70-lallel funnel hvile
forflalede romboedriske kalsill kryslaller opplil 3 em.
7 Brekketunnelen E-18. Re
Under ulbygging av ny veilrase for E-18 ble del, bade inne i lunnelen og i forskjeeringene
nord og slllr for denne, funnel en rekke gode samlersluffer av prehnill, kvarts, kalsitt,
laumonlill, eupritt, kobber, krysokoll, albitl, foruten fluoritt, epidot og pyrill. (Garmo 1999;
Nordrum et al. 2000a, 2000b). Forekomslene ble av dem navngitt henholdsvis sam
Bekkekleiv og Brekkeleiv- og Valtersborglunnelen. Pa delle tidspunklel var del endelige
navnet for tunnelen ikke fastlagt enda. Den heler i dag Brekkelunnelen. Av mineraler funnel
eller disse artiklene kan nevnes epidotperimorfoser eller laumonlill pavoksl kvarts. 2 stuffer
med ea 5 em slore kalsill-lvillinger med et overrekk av sma kvarts kryslaller ble ogsa fun net i
den sydlige forskjeeringen. Forekomsten er i dag til deIs overmurt av brufundamenlet til
Hellandsbrua. Enkelte blcerer om kan fortsatt observeres i fjellveggen. Heulanditt fra den
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nordlige forskjeeringen er blilt analysert til a veere en strontiumrik heulanditt-Ca (Nordrum et
al. 2003).
8. Reggestad, E·18, Re
Nordrum et al. (2000a, 2000b) har tidligere beskrevet mineralfunnene sam ble gjort her i
forbindelse med utbygging av ny trase for E-18. Heulanditt, prehnitt, kvarts og laumontitt ble
funnel. Av seerlig interesse var heulanditt sam opptradte rikelig som skinnende krystaller
opptil 1,8 em. Fargen var fargel0s til hvite med en svak brunmd nyanse. En star heulanditt
stuff pa 30 x 30 em med heulanditt krystaller befinner seg i dag i Torgeir Garmo sin samling.
Prehnitt er ogsa senere blitt patruffet sam 3 mm store lysegr0nne tavler etter (001).
9. Bentsrud, E18, Holmestrand
Funnene sam ble gjort i forbindelse med utsprengning for ny avkj0ring til den nye E-18
traseen ved Bentsrud (tidl. Solumbrekka) er beskrevet av Garmo (1998) og Nordrum et al.
(2000a, 2000b). Stuffer pa inntil 20 X 30 em av hvit-blekgr0nn prehnitt med opptil 7 em lange
fingerliknende prehnitt perimorfoser etter laumontitt er noe av det sam ble funnet her. En slik
stuff er bevart i samlingen til Halden Geologiforening. Lysgmnne 4,5 em lange fallosliknede
stalaktitter og skorper av prehnitt med smatakket overflate ble samlet inn. Foruten prehnitt
ble ogsa, laumontitt, heulanditt, kobber, malakitt, krysokoll, eovellin (?) stilbitt og epidol
funnel her.
10. Grefsrud milj0tunnel, Holmestrand
Ved omlegning Iii den nye E-18 ble del lagel en ny hovedforbindelse Iii Holmeslrand. El
slykke av denne ble lagl sam milj01unnel. Del ble skutt ul for a senke lunnelen ned i
lerrenget. I skjffiringene her opplradle del flere druser med prehnitt, kvarts og heulandilt.
Prehnitt forekom som Iysegmnne bolryoidale skorper med lakkel overflale. Kvarts sam
fargel0se Iii hvile kryslaller opplil 5 em. Og heulanditt opplradle sam fargel0se til oransjegule opptil 1 em slore kryslaller. Kobber og krysokoll ble ogsa observert i mindre mengde.
Stedet er i dag murt igjen og fylt over.
11. Ved Fibo AlS, Ekelund, Holmestrand
I 2004 ble veien langs fabrikkbygningen til Fibo AlS ved Ekelund i Holmestrand utvidet. Her
ble det funnel flere blffirerom med prehnitt og kvarts. Prehnitten forekom som sma
perimorfoser etter laumontitt (1,5 em lange) i en gragr0nn farge eller som botryoidale tykke
skorper med en blek gmnnhvit farge. Kvarts opplradte som fantomkrystaller opptil 5 em med
et belegg av kloritt. Sma sfffiriske aggregater av epidol, foruten spar av Cu-mineraler ble
ogsa registrert. Laumontitt opptradle her rikelig som fyllinger i blffirerom. I el blffirerom, 80
em i tverrsnitt var nedre del fylt med masser av epidot og kloritt, mens i den 0versle delen
opplradle laumontitt i opptil 2 em lange krystaller i sammenvoksle aggregaler.
12. Kleivbrottet, Holmestrand
Pa sluttel av 70-1allel ble del i maleriale fra en ulsprengl loml der hvor en dyrebulikk og Jel
bensinslasjon ligger i dag funnel gedigenl kobber sam en 7 mm slor masse i laumontitt. I
liIIegg ble ogsa malakill, krysokolla og prehnitt observert. I sVingen langs Hvitlingfossveien,
ea 100 m N for Hydro/Texaeo-slasjonen ble del i ell blrererom pa ea 30 x 30 em, funnel
gulhvile prehnitt aggregaler pasittende opplil 3 em slore hvile Iii klare kvartskryslaller. 1 mm
slore aggregaler av parallellvoksle, prismaliske m0rkegmnne epidolkryslaller opplradle i
Iilen mengde pasittende kvarts.

13. Hvitsteinbakken, Holmestrand
I forbindelse med arbeid for ulbedring av kloakkmr og
i Hvilsleinbakken. Her fanl en av forfatterne (SL)
sammen med prehnitt og kalsilt. Stilbitt opplradle
parallellvoksle mmkebrune kryslaller. Forekomslen er
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vannforsyning ble del sprengl en gmft
i februar 2002 brune slilbittkryslaller
i opptil 7 mm 'Iange aggregaler av
i dag lildekket.

14. Rove, Botne, Holmestrand
Oftedahl (1960b) beskrev lysegr0nn prehnitt som opptradet som blomkalaktige kaker og
kuler ved Rove sanatorium (na sykehjem). I 2001 ble det sprengt en ny tomt rett vest for
sykehjemmet hvor det ogsa ble funnet prehnitt. kvarts og sekundrere kobbermineraler. I
kalsittfylte blrererom ble del ogsa funnet noen gr0nne kuler av mineral i epidotgruppen (1em i
diameter). I tverrsnitt viste de radirerstralig oppbygging og tydelig fargesonering. Farge
varierte fra blek gr0nt innerst til et lag med brunhvit, og tilslutt et tynt lag med ml2lrkegnllnt
y1terst. Det antas at kulene bestar av f1ere mineral i epidotgruppen (zoisitt. epidot?). Tomten
er i dag utbygd og ikke lenger tilgjengelig.
15. Kleivanveien, Ramberg, Holmestrand
I en veiskjrering langs Kleivanveien ble det under utbygging av veien pa begynnelsen av 80
tallet funnet to stl2lrre amygdale blrererom. Det stl2lrste var ea 1 m i lengde. Innholdet i disse
bestod av mer eller mindre massiv epidot og leirmineral i y1terkantene. I kjernen opptradte
godt utkrystalliserte mikrokrystaller av epidot som dannet et sammenhengende teppe. Pa
dette vokste det opptil 2 em lange klare kvartskrystaller. Sma mengder Iys gr0nn til hvil
prehnitt ble ogsa observert. Noen meter lengre mot nord langs veien. ble det ogsa funnet
malakittkrystaller sammen med mikrokrystaller av epidot og kvarts i noen sma blrererom.
Malakitten opptradte som lysegrl2lnne < 0,5mm store kuleformede aggregater. Malakitten er
bestemt visuelt.
16. Ramberg terrasse, Ramberg, Holmestrand
I 2004 ble det sprengt ut en ny boligtomt ca. 150 meter S0 for denne skjreringa i Ramberg
terrasse. Her fant vi igjen det samme fenomenet med slore amygdale blrererom med store
masser av massiv epidot og leirmineraler som det ytre laget av innholdet i disse. Den stl2lrste
av disse ma ha malt over to meter i lengderetningen og ca. 1 meter i hl2lyden. Det la flere
slike blrererom i samme laget i forskjellige stl2lrrelser. Innholdet var det samme som ved
Kleivanveien. Under kvartskrystallene i hulrommet i kjernen i et av blrererommene opptradte
ogsa tepper av epidot og lysegrl2ln prehnitt. Epidot pseudomorfoser etter kalsittblader i ble
ogsa patruffet i den nederste delen av blrererommet.
17 Bjerkelifeltet, Kleivan, Holmestrand
Under utbyggingen av Bjerkelifeltet i 1987 ble det funnel flere blrererom med klare opptil 4.5
em lange kvartskryslaller pavokst lysegrl2lnne, separate kule- og hjertemuslingliknende
aggregater av prehnitt. Fargen pa prehnitten gikk etter kort tid over til blek grl2lnnhvit. Ogsa
prehnitt i blomkalaktige masser og skorper ble funnel. Flere mindre blrererom var ogsa helt
fylt med laumontitt. Forekomstene er i dag overbygd. I en veiskjrering ved Bjerkelia terrasse
ble det funnet prehn itt. kvarts. krysokoll, malakitt, laumontitt.
Rett nord for Bjerkelifeltet ble en skjrering med basalt blottlagt. Skjreringen var srerdeles rik
pa blrererom med prehnitt, kvarts, kalsitt. krysokoll, og i mindre mengde epidot, kobber og
covell in (?).Sma laumontittfylte blrererom opptradte rikelig. Blrererommenes innhold varierte.
Kvarts- som opptrer i opptil 7 em lange krystaller. Prehnitt- som rene masser eller som
botryoidale skorper. Fargen varierte fra hvitgrl2lnn. gulgrl2lnn og til eplegrl2lnn. Glansen
varierte ogsa sterkt fra blrererom til blrererom; fra helt matt til en fettaktig glassglans. Kalsitt
opptradte pa prehnit!. Innesluttet i prehnitten kan ogsa sma < 1 em store blasorte masser av
covel/in (?) patreffes. Krysokoll dannet et 1-5mm tykl blagr0nt blaturkist belegg.
I den nordvestre delen av det nye boligfeltet ble det i 2004 funnet f1ere blrererom med den
samme mineraliseringen som i skjreringen, i liIIegg til at det her ble gjort funn av analeim og
harmotom. Analcim er patruffet som 3-4 mm store hvite krystaller sammen med fargell2lse til
gulaktige heulanditt krystaller opptil 1 em, krysokoll og et brunlig ukjent mineral som opptrer
som svrert sma kuler (kloritt?). Harmotom er ogsa funnet som sjeldenhet i et blrererom som
rl2ldlige krystaller opptil 5 mm sam men med kalkspal, fargell2lse til hvite aggregater av
prehnitt, kvarts, og sma korn av krysokoll. Pa harmotomen forekommer ogsa sparsommelig
med sma mikrokrystaller av hvit 2. generasjons laumontitt.
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18. Frebergsvika, Borre, Harten.
Langs sjl2lkanten pa I2lstsiden av Frebergsvika ble det pa midten av 90-tallet funnet et
blrererom med heulandilt. Denne malte ca. 50 em dypt og 30 em bredt, og var sterkt pavirket
av sjl2lvannet. Det ble funnet, kalsilt, prehnilt og opptil 0,5 em store heulandiltkrystaller.
19. Kotterl2ld, Borre, Harten.
Langs Rv 310, i den sydl2lstre enden av Evighetsslelta der veien svinger ved Kolterl2ld, er det
funnet prehnitt, laumontilt, natrolilt, kobber, malakilt, krysokoll, albilt, heulandilt og kvarts I
veiskjreringene pa begge sider. Forekomstene har vrert kjent i mer enn 30 ar. Pa midten av
70-tallet ble det funnet en rekke blrererom pa vestsiden av veien. Disse inneholdt som
hovedmineral enten prehnilt eller laumontilt. Senere, pa begynnelsen av 80-tallet, ble det
sprengt ut en ny gang- og sykkelsti pa I2lstsiden av veien. Her ble det bl.a. det funnet god
prehnilt og natrolitt. Prehnitt opptradte som perimorfoser etter laumontitt «3em lange), og
som botryoidale skorper. Fargen varierte fra intens Iys grl2lnn til nesten hvit. Noen av
blrererommene var fylte med kalsilt som ble syret bort og gay gode prehnittstuffer. (pers.
medd. Gerd Ekeberg 2005). Laumontilt opptradte oftest som darlig utviklede blek rosabrune
krystallaggregater som ofte fylte blrererommet heIt, men ogsa velutviklede krystaller inntil 7
em lange og 8 mm brede ble observert. Natro/ilt forekom rikelig elt sted ved I2lstsiden av
veien som fargell2lse 6-10 mm lange krystaller sam men med prehnilt. Stedet er i dag
tildekket. Gedigent kobber ble funnet som inntil 7 mm store masser i prehnitt og laumontitt.
Krysokolla opptradte som sekundrert belegg i massiv prehn itt. Heu/anditt forekom som en
sjeldenhet som rl2ldlige opptil 8 mm store krystaller sammen med kvarts.
20. Veggefjellet, Falkensten, Borre, Harten.
Langs I2lstsiden av Veggefjellet kan en sporadisk finne blokker med enkle, klare
kvartskrystaller. En stor kvartsstuff som ble funnet av Finn og Eli F. Karlsen befinner seg i
Vestfold geologiforening sin sam ling. Denne ble funnet i rasskraningen vest for Falkensten
gard.
21. R"dskjmrbukta, Falkensten, Borre, Harten
I omradet I2lst for Veggefjellet mellom Vardenestangen og Rl2ldskjrerbukta er agat blitt
sporadisk patruffet i pene brune og hvitstripete knoller og i 3-4 em brede ganger i underkant
av en basaltstrl2lm. Biter av denne er blitt polert (pers. medd. Torfinn Kjrernet 2004). Ogsa pa
blokker i omradet opptrer kalsedon som blalig og hvit botryoidal skorpe i blrerene.
22 Falkenstenssvingen, Borre, Harten.
Pa slutten av 80 tallet ble det sprengt ut langs Rv 310 en gang/sykkelsti. I svingen ved
avkjl2lringen til Ll2lvl2lya kom det fram en sprekksone srerlig rik pa blanke fargell2lse krystaller
heulanditt med sterkt rosa brunt skjrer. Denne sonen er i dag helt borte. Prehnitt forekom
ogsa rikelig dels som Iys grl2lnne botryoidale skorper, som tavler av enkeltkrystaller, og som
stalaktittiske aggregater. Laumontitt som her forekom som fyllinger i birererommene var
usedvanlig ustabil. Den smuldret raskt opp. Pa nordsiden av svingen ble det skutt ut ny
tilfl2lrselsvei til Falkensten bruk. I en blottet kalsittfylt sprekk (tykkelse ca. 8 mm) ble det
patruffet relativt rikelig med sma blasorte sma masser av eovellin (?).Malakitt er funnet i en
bit som nydelige < 1mm store grl2lnne mikrokuler.
23. Drasund-halv"ya, Falkensten, Borre.
Det har vrert funnet biter med kobber pa den I2lstlige siden av halvl2lya (pers. medd. Gerd
Ekeberg 2005). Under utbygging av hus og hytter i Drasundhavlvl2lya er det i arenes ll2lp blitt
funnet kalsitt, albittperimorfoser etter laumontilt, prehn itt, analeim, kobber og eovellin (?). I et
blrererom pa ca. 20 X 15 em ble gjennomskinnelige hvite, romboedriske opptil 8 em store
kaisilt krystaller patruffet sammen med laumontitt og grahvite albittperimorfoser. Gedigent
kobber er her blitt patruffet som en ca. 5 mm stor masse som inklusjon i en kalsittkrystall.
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Analeim som fargehlJs til hvit 1 em stor krystall er patruffet i et bleererom sammen med
prehnitt.
24. Kirkebukta, L"v"ya, Borre, Horten.
Kobber har lenge veert kjent fra L0v0ya (Kierulf 1879, Andersen 1993). I f01ge den gamle
lensmannsprotokollen til lensmannen i Borre/Kirkebakken har det veert tatt ut flere mutinger
pa skjerp pa L0v0ya pa bade gull, s01v og kobber. Pa vestsiden av Kirkebukta er det drevet
en lite skjerp. Tidsperioden er ukjent, men det var trolig pa 1800-tallet. Det har veert drevet
etter kobber utfelt hydrotermalt pa kalkspattganger. Skjerpet er ea. 1,5 meter dyp med den
samme omkretsen i apningen. Den strekker seg sa videre mot sydvest i en lengde av ea. 3
meter. Denne er vannfylt da inngangen ligger tett pa havets flopunkt. Mineralene I
forekomsten og videre ea 10m i nordvestlig retning av denne, er tldligere beskrevet av
Andersen (1993). Det er funnet kalsitt. kobber, albilt, ehaleosilt, eovellin (?), euprilt og
malakilt. I tiIIegg skal s01v ha veert funnet i en bit som en 0rllten trad, men delte er ikke blitt
verlfisert av forfatterne. Kobberet her forekommer i seerdeles vakre dendriltlske bregne- eller
treliknende aggregater fra 3 mm til 2 em, ofte i ansamlinger pa opptil 4-5 em. Cupritt er
stedvis dannet pa kobberet, og kan opptre som karminmde mlkrokrystaller sammen med
gr0nn malakilt (belegg). Et kobbersulfid opptrer som mm-store blalige plater og masser, og
det er antalt a veere eovellin (?). I samlingen til Trond O. Bergstmm er del oppbevart en stuff
(7 x 6 em) med darlig utviklede krystaller pa 8 mm.
25. Mamrelund, L"v"ya, Borre, Horten
Pa nordsiden av badeplassen er det her fun net kobber og malakilt i sma mengder. Som
sjeldenhet er kullblende som inntil 1 em sorte klumper funnet i sprekker sam men med kalsltt.
laumontitt og kobber. Kullblende er den som har blilt dannet sist.
26. L"v"yveien, Falkensten, Borre, Horten
I 1990 ble kom det til syne flere st0rre mineralfylte bleererom under utbedring av L0v0yvelen
fra Falkensten til L0v0ya. En anekdolisk beretnlng om deler av delte funnet er a finne i
Pedersen (1991). Den st0rste av disse (50 x 60 em) inneholdt blekrosa til beige friltvoksende
krystaller av laumontitt med lengde pa ea 7 em og 1 em tykke. Laumontitten herfra var sveert
ustabil etter konlakt med luft. I et annet bleererom inneholdt prehnitt og laumontitt i to
generasjoner. Prehnilten opptradte som lyse gjennomskinnelige. gmnne. botryoidale skorper
og som perimorfoser etter laumontitt. Under prehnilten opptradte spm, ustablle krystalline
masser av blek rosa-beige laumontitt. Hvite 5 mm store 2 generasjons laumontitt krystaller la
slmdd som sukker pa prehnilten. I del tredje store bleererommet opptradte det gmnngra
gode prehnilt perimorfoser laumontitt med lengde pa opptil 5 em. I den nedre del av
bleererommet forekom det f1ytere. Disse var plater av laumontitt og kvartskrystaller helt
dekket med en tynn skorpe av plaleformede blek gmnnhvit prehniltkrystaller (st0rrelse 7 x 3
em). Ustabil laumontitt forekom ogsa som krystalline masser.
27. Skavli boligfelt, Borre, Horten
Langs Skavlivelen ble pa 80-talle!, under utarbeidelsen av denne, funnet sma gragmnne
prehnittperimorfoser elter laumontitt, foruten prehnitt og laumontitt. Laumontitt opptradle
hyppig som kryslalline hvite til beige masser som neste helt fylte bleererommene. De st0rste
bleererommene malte ea. 50 em i tverrsnilt. Kalsilt opptradte deIs som hvit massive fyllinger.
men noen fa blekt honninggule. blokkaktige romboedrlske krystaller med en lengde pa opptil
5 em ble ogsa fun net. I f1ere velskjeeringer og boligtomter ved Skavliloppen og Briskeveien er
del blitt gjort f1ere funn av prehnltt og kalsitt. I en veiskjeering ved Brlskeveien er det blitt
funnet kobber i en kalslttfylt sprekk sammen med malakitt.
28. Bekkajordet, Borre, Horten.
I en brattskrent under Eiken induslrisenter ved sydenden av fotball10kka pa Bekkajordet er
del fun net bleererom med kalsitt, prehnitt og laumontitt. Prehnitt forekom her sam en lynn,
Iysgmnn. smatakket botryoidal skorpe. Pa en sluff dekker denne skorpen en 3 x 3 em star
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Fig 5. Kobberstuff fra
Kirkebukta kobberskjerp,
L0v0ya, Horten. Bredde
3 em x 7 em lengde.
Samling: Trond
Bergstmm. Foto:KEL

Fig 6. Straleformet
aggregat av
laumontittkrystaller in situ.
Vegge, Horten.Lengden
pa krystallene er ea 2,5 em.
De er fuktet av regnvann.
Foto: KEL.

Fig 7. Prehnittstalaktitter, Bentsrud
(Solumbrekka),
Holmestrand. 4,8 em
h0y x 3,2 em bred
Samling: Stig Larsen.
Foto: KEL
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kalsillkrystall. Det er ogsa funnet innlil 2,5 em brede og 3,5 em lange prehnill perimorfoser
eller laumonlitt med grovtakket overflate og m0rkere gr0nnfarge. En 2. generasjons
laumonlitt opptradte som sma 1-2 mm store hvite krystaller som "sukkerdryss" pa prehnill.
29. Simrad, Horten
Under arbeid med ulvidelse av lokalene til elektronikkbedriften Simrad ved
Strandpromenaden ble det pa begynnelsen av 80-tallet gjort rike funn av prehnill og kobber i
et stort antall blrererom som kom frem her. Store stuffer med gr0nn til eplegr0nn farge av
botryoidale skorper av prehnill ble fun net, og fant veien til forskjellige samlinger. Darlig
utviklede krystaller og sma masser av kobber opptradte ogsa sammen med prehnillen.
Forekomsten er ikke lenger tilgjengelig.
I tiIIegg til disse forekomstene vi har beskrevet her finnes det en rekke mindre, og flere vii
sikkert bli oppdaget i fremtiden i forbindelse med utbygging av veler og boligtomter o.a.

Takk
En spesiell takk iii Trond O. Bergstmm som delte med av sin kunnskap lot oss se samlingen
og avfotografere pmver. Takk ogsa til Gerd og Arvid Ekeberg som delte sine
samlererfaringer fra L0v0ya. Og en spesiell takk iii aile medlemmene I Vestfold
Geologiforening som gjennom mange ar har vrert til inspirasjon og utgjort et godt steinmilj0.
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