
FllIsspatk,ystalle,; 5 I/l/n, po kalkspat, 30 111m, og be,!k,ystall. FIIl/nsted Grelland. Samling Torgeir By.



Lokenasen
Lokenasentunnelen er 650

m lang og loper hele vegen i
alkalisyenitt (nordmarkitt).
Tidligere er regirin, myk
kvarts, mikroklin, aragonit,

kelse bestemt som flogopitt.
Pomse, sorte masser bestar
av magnetitt. Tavleformete,
sortblanke krystaller opp til
0,7 cm er hematitt. Sort··
blanke, finkornete aggregater
er ogsa hematitt.

gjennomsiktige apatitt
krystaller med sterk gulgmnn
farge er funnet i s10rrelse
opptil 1,8 cm. Enkelte av
krystallene har inneslutninger
av mikroskopiske, nalefonn
ete krystaller. Disse er enna
ikke identifisert. Kalsitt,
kvarts, magnetitt, mikroklin,
brun glimmer, kloritt, epidot,
titanitt, anatas, pyritt og
goethitt er tidligere rapportert
fra forekomsten. Den brune
glimmeren er etter underso-

Kalkspat, 20 111m, og bergklystall med mikropyrift. Stucisflll1nelen.
"frond Bergs/r@m,

Hel/landitt, 10111111, po kalkspal, 40 111m. Rogneslad. Trand
Bergstrom.

Vegtraseen for E I8 i
rombeporfyr og basalt syd for
Hillestadkalderaen (med
alkalisyenitt) har ikke gitt de
helt store mineralfunn. Men
det er funnet ganske mange
gode stuffer med kalsitt,
kvarts, fluoritt, barytt,
prehnitt, heulanditt, albitt,
dolomitt og perimorfoser
etter laumontitt-krystaller.
Ogsa gedigent kobber,
kupritt, krysokoll, malakitt,
epidot, muskovitt-I M, stil
bitt, anatas, pyritt og goethitt
er observert.

Av
Frode Andersen (foto),
Trond Bergstrolll,
AlfOlav Larsen,
St;g Larsen,
Fred Ste;nar Non/rulII

Kjeksrod
Ved sydenden av Hane

kleivtunnelen, ved Kjeksmd i
Holmestrand, er det fun net
flere k:Jystaller av septer
ametyst etter at de forrige
artikler ble lIykket (Nordrum
et al. 1997a,b,c). Den storste
enkeltkrystallen var 15 cm
hoy og septeret 8 cm bredt.
Krystallen er i srerklasse den
storste som er funnet i denne
forekomsten.

Vatnar
Samlere har ogsa arbeidet

videre i apatittfunnet ved
Vatnar, og det er innsamlet
nytt og bedre materiale enn
tidligere, blant annet noen
fine matriksstuffer (Nordrum
& Larsen 1999). Blanke,
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Fl/lsspat, 18111111, l11edjargekors, kalkspat, 65111111.
Samling Trond Bergstrom.

Kalkspat med kvarts og hellianditl. Valtersbargtunnelen,
Holmestrand.Samting Trand Bergstrom.

Grelland
Ved Island er det anlagt en

ny tilknytningsvei til Hvit
tingfoss, R315. Ved Grelland
er det et mindre, meget
drllserikt omrade. Bergarten
er her rombeportyr. Det er
funnet fllloritt i gule, delvis
klare kuber opptil 0,7 cm. De
sitter pa brune og hvite, opp
til 7 cm lange, skalenoedere
av kalsitt og pa klare, nale
formete kvartskrystaller opp
til 2 cm. Balytt finnes som
IlVite bladformede aggregater
opp til 2 cm. Goethitt finnes
som innslutninger i sma
kvartskrystaller. Kvarts er
hovedmineralet i drusene.
Drusene er opp til 0,5 m i
tveITmal.

me110m de to tllnnelene, og i
syd befinner vi oss i rombe
porfyr, nrermere bestemt i
den nedre del av RP ,. Tunne
len er gjennomskaret av en
stolTe breksjesone. I sondre
del av tunnelen er det en
forkastningssone som folger
traseen et par kilometer. Det
finnes flere breksjer i omra
del.

Stu3sen
Stuasentunnelen gar hoved

sakelig gjennom rombeporfyr
og er 1100 m lang. Den val'
relativt druserik. Hoved
mineral i drusene val' kalsitl.
Variasjonen i krystallformer
val' stor.

Hvite romboedere opp til 4
cm fantes i nordenden
sammen med hvite, opp til
0,5xO,5xO,3 cm krystaller av

dodekaederflater) opp til 0,8
cm. Albitt er funnet i lang
prismatiske krystaller opp til
I ,5xO, I cm, og gllibrun tita
nitt pa 0,5 cm er funnet pa
regirin. Det er fun net flere
fine stutTer med regirin.

Sauenlsen
I Sauerasentunnelen syd for

Lokenasen ble det ikke fun
net drusemineraler. Denne
tunnelen er ogsa 650 m lang.
Et bergartskille gar i dalen

hyalitt, zirkon, pyritt, anatas
og titanitt beskrevet fra nord
enden av tunnelen (Nordrum
et al. 1997c). Foigende nye
drusemineraler er fun net:
Blyglans i krystaller opptil
0,4 cm, morkebrune sink
blende-krystaller opp til 0,2
cm, aggregate I' av mikro
krystaller av mmkebla
anatas, lyse-brune mikroklin
krystaller opp til 5x2,5 cm og
lysebla fluoritt i flaterike
krystaller (med kube og
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Ny veglrasefor El8fra Kjeksrod i Holmelrand til Kopslad i Vale. Karlgrt/nnlag Stalens karlverk.
Fra brosjyre II/gill av SlateJls vegvesen, Vestfold.

barytt. Lenger inne i tunnelen
val' det et 3 m langt
drusebelte med kalsitt
krystaller opp til 15 em.
Disse val' brunlige pit overfla
ten. men Iys gule inni. En
kelte druser innholdt orange
brune, skjevt plateforJnede
singelkrystaller opptil 0,7 em
sammen med orange aggrega
ter opp til 0,2 em av fluoritt
pit kvartskrystaller med
goethitt. Barytt forekommer
ogslt i lange tynne, vannklare
krystaller, opp til 1.7xO, I em.
sammen med kvarts og kal
sitt. Pyritt ble fun net som
tynt belegg med mikro
krystaller pit kalsitt-krystal
IeI'. Noen steder i tunnelen
ble det fun net barytt som
IlVite, smlt kulefollnede
aggregater pit kalkspat. I

noen druser ble barytt funnet
som et IlVitt, finkornet pulver
pit kvarts. Lenger mot syden
den av tunnelen ble drusene
renere og
kalsittskalenoederne hadde
en Iysegul farge. De opp
trltdte sammen med bergkrys
taller opptil I em og hvite,
platefollnede krystall
aggregater av barytl.

Forskjreringen i sydenden
var ogslt srerdeles druserik.
Her fantes store, bllt aggrega
ter av barytt som kjerne i
drusene. Enkelte aggregater
mltlte opptil 10 em i diame
ter. BIIt enkeltkrystaller opp
til 2x2xO.8 em ble ogslt fun
net.

Knattasen
Knattasentunnelen har sitt

nordlige utlop i Lovalddalen
og kommer i syd ut av Itsen
ost for Botne kirke. Hele
tunnelen med sine 1200 m
gltr igjennom rombeporfyr. I
forskjreringen i nord fantes
det et meget druserikt belte
pit over 100 m. Druser med
storrelse over I meter var det
flere aI', og de bar preg av It
ha vrert sterkt pavirket av
hydrotellnal aktivitet. De
fleste drusene inneholdt
kalsitt og kvarts. Kalsitt
hadde mange spesielle krys
tall-utviklinger. Utgangs
punktet for mange var seks
kantede prismer. men ogslt
romboedere og skalenoedere
var tilstede. Krystallene val'
av grMhvit farge og inntil 3
em i lengde. Kvarts forekom
i naleformete krystaller opp
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Ka/kspat, 50111111, pa bergart med epidot.
Brekkekleivlunnelen.Samling frond Bergstrom.

Ka/kspat, 20 mm pa bergklystall med goetittbe/egg. Stllastllllne/en.
Samling Slig LW:'ien

ogsa funnet. Fluoritt forekom
som fantomkrystaller med
dodekaeders form i diameter
opp till cm. Den indre krys
tallen hadde en dyp fiolett
farge, mens den ytre val' gul.
Det gule, ytre laget val' et
teppe sammensatt av sma
korn, som lett faller fra hver
andre ved stot. Fluoritt
krystallene opptradte pa
kalsitt. Enkelte gule, kube
formete krystaller ble ogsa
funnet.

Inne i tunnelen forekom det
druserike soner. Kalsitt
krystaller ble funnet i mange
former, farger og storrelser.
Sammen med kalsitt opp
tradte barytt i langstrakte,
ferskenfargede plater pa opp
til 5,Ox2,0 cm. En del kalsitt
krystaller opp til 10 cm val'
bygget opp av heksagonale
skiveformede krystaller pa
opp til 1,5xO,4 cm. De val'
svakt orangebrune og ble
funnet sammen med kvarts
krystaller.

[ forbindelse med en
breksjesone 250 m inn fra
nordenden av tunnelen duk
ket det opp et druserom med
omlag 0,5xO,3 cm brunrosa
dolomittkrystaller pa berg
krystaller. Kvaliteten og
fargen minnet mye om stuf
fene fra Arkansas. Lenger
syd i tunnelen ble det funnet
kuleformete krystall
aggregate I' av darligere kvali
let. Pyritt mikrokrystaller
opptradte sporadisk som
dryss pa kalsittkrystaller.
Omlag midt i tunellen ble det
funnet et hulrom med diskos-

enkeltkrystaller fantes opptil
5xO,7 cm pa druserom med
kvarts. Velutviklede, grahvite
singelkrystaller fantes ogsa.
Storrelsen pa disse val' opp til
4xO,9x 1,3 cm. Perimorfoser
av hvit, finkornet muscovitt
1M etter laumontitt opptradte
pa kval1s. Muscovitt dannet
opp til I cm store skjelletter
etter laumontittens krystall
form. Tilsvarende peri mor
fose etter baryttkrystaller ble

til 0,7 cm i store mengder.
Stuffene val' ofte gnistrende
blanke. Barytt forekommer
ogsa her i flere forskjellige
former. Enkelte aggregate I'

hadde tre forskjellige lag
over hverandre i uregelmes
sig kuleform opptil 8x5 cm i
diameter, med farger i
orange, hvitt og brunt. Andre
aggregate I' bestod av plate
formede, hvite krystaller
inntil 2 cm. Bla frittstaende
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Pre/milt po epidol. Bi/debredde ca. 60 111111. Brekkek/eivlllnne/en.
San1ling Trond Bergs/rom.

Cupr;! , gedigen/ koppel; klysokolla og 10ul11on/ill.
Bildebredde 10 em. BrekkekleivllIImeJen. Samling Trond Bergs/rom.

Disse kan ogsa danne stalag
tiller som ligner pa
perimorfoser. Det er fun net
opp til 7 cm lange stalagtitter.
Perimorfosene danner oftest
klart avgrensede former som
hal' laumontittens krystall
form. Spredd i bade den
massive og den klystalline
prehnitten fantes det gedigent
kobber samt malakitt og
krysokoll. Kobber fantes som
inntil 0,4 cm store aggrega-

skjreringen kan vi observere
flere basaltstr0mmer med
ulik tykkelse.

Prehnitt og laumontitt er de
vanligste drusemineralene.
Enkelte druser er helt fylt
med nesten massiv prehnitt.
Prehnitt forekommer ogsa
som gmnne kuler og som
hvite og gmnne perimorfoser
etter laumontillkrystaller opp
til 5 cm. Prehnittkulene er
egentlig krystallaggregater.

formede, romboedriske, opp
til 6 cm store kalsitt
krystaller. Fargen var m0rk
brun som felge av inne
slutninger av jemmineraler.

Solum
Nord for Solumasen mer

Solum gard er det en dag
skjrering. Her framkommer
blant annet bergartsgrensen
mellom rombeporfYr og
basalt. I den delen av skjre
ringen hvor rombeporfyr
forekommer, var det enkelte
druser med kalsitt, fluoritt og
kvarts. Kalsitt dannet opptil
6,5 cm lange, brune skale
noedere med en fettaktig
glans. Fluoritt hal' utviklet
flaterike krystaller med
oktaeder som hovedform pa
kalsitt. Krystallene er opp til
1,8 cm og har ofte et m0rk
fiolett fargekors inne i ellers
blalige krystaller. Enkelte
krystaller gar over mot gmnn
farge. Det er ogsa fun net
bruddstykker av krystaller
som ma ha vrert over 6 cm, i
dyp gr0nn farge med en lynn,
m0l"kt fiolett sone. Kvarts
forekommer som opp ti I I cm
store bergkrystaller. Det ble
funnet kvartsperimorfoser
etter kalsittkrystaller (diskos
formete krystaller opp til 6
cm i diameter). Anatas fore
kommer som mikro-krystaller
i blrererom i rombeporfyr.

Bentsrud
En dagskjrering Jigger na

del' den gamle veien til
Solumasen pukkverk la.
Bergarten er basalt (B,). I
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Pyrilt (mikro) po kalkspalkllbel: SllIoaI1ll1l1e1en.
Sanding Stig Larsen

den sydlige delen av skjrerin
gen forekom berglaystaller
inntil 5x 1,8 em sammen med
Iys grann prehn itt. Det ble
funnet et druserom med
prehnitt pavokst orangebrune
mila"olaystaller av albitt.
Epidot forekom som el be
legg av mikrolaystaller
pavokst bergarten i et druse
rom med diameter pa ea 1,5
m. Drusa var for'lVrig fyllt
med hvite, opp til 5 em lange
prehnittperimorfoser etter
laumontittlaystaller i store
grupper

FllIsspal po berglayslall. Bildebredde 3 cm. Grelland.

ter. Et blalig, metallaktig
kobbermineral, som 0,2 em
store aggregater, opptrildte
sammen med det gedigne
kobberet. Dette mineralet er
trolig eovellin. Malakitt og
krysokoll er funnet som
druseromsfyllinger og over
trekk pa prehn itt. Laumontitt
dannet ofte
druseromstyllinger i forll1 av
viftefonnede krystall
aggregater. Fylte druserom

som malte 30x20 em var
relativt vanlige i skjreringen.
Der hvor krystaller har hatt
plass til a utvikle seg, fore
kom enkeltkrystaller med
lengde inntil 5xO,8 em. Ogsa
andre zeolitter er funnel.
Stilbitt forekom som en
sjeldenhel. Krystallene var
hvite og malte 0,5xO,2 em.

Heulanditt var tilstede i
enkelte druserom som klare,
ea 0.3 em store krystaller. I

10

Reggeslad
Rett est for Reggestad gard

ble det skutt ut en I m hey
skjrering. Basalten i denne
skjreringen var megel
druserik. Enkelte av drusene
var formet som lange mr. Her
var vi heldige og fant bunnen
av et slikt rar. Stuffen var
rund i omkrets, ea 25 em i
diameter og dekket med klar
til svakt rosabrune
heulandittkrystaller opptil 1,8
em. Sammen med heulanditt
opptrildte kortprismatiske
bergkrystaller inntil I em, og
prehnitt med en eplegmnn
farge i kulefonnede aggrega
ter salt spredt rundt blandt de
andre mineralene. Laumontitt
forekom som hvile, 0,5 em
store krystaller pavokst
kvarts.

Brekkekleiv (Valtersborg)
En stor forkastning i basalt

krysser veitraseen hundre
meter f0r det nordlige innsla
get til Brekkekleivtunnelen



EpidolperimOlfoser Eller lauman/ill. Bildebredde ca, 4 em.
Brekkekleivtl'"l1elel'. Sam/ing Trond Bergs/rom.

Dolomill po bergk'J/slafl. Bildebredde ca. 8 em. Kl1oltaslul1nelel1.
Sanding Trond Bergstrom.

em og skalenoedere opp til 8
em.

Gedigent kobber opp til 0,4
em forekom i prehnitt
sammen med andre kobber
mineraler. Cupritt var en av
de mest vanlige. Dette mine
ralet fantes som masser rundt
kobber og som omkring 0,1
em store mikrokrystaller.
Cupritt opptrAdte ogsa som
St0V langs komgrenser i
omliggende

vet, des to bedre kvalitet.
Lysegrenne prehnittperimor
foser etter laumontitt, opp til
4,5x I ,2 em, ble fun net i
skinnende, blanke stuffer.
Gralige kvartsklystaller, opp
til 3x 1 em, var pavokst Iys
gr0nn prehn itt, som igjen var
delvis dekket av et sekundrelt
belegg av sterkt gmnnbla
krysokoll. Kalsitt forekom i
forskjellige former, som
orange romboedere opp til 2

(Valtersborgtunnelen). Langs
forkastningen har det foregatl
noe hydrotennal aktivitel. Pa
sprekker ble det funnet
grenne, opp til 5 em brede
fluorittkrystaller med
oktaedrisk fonn. Krystallene
var overslmdd med mikro
krystaller av kvarts. Stuffer
opp til 70 x 50 em ble tatt ut.
Men materialet som kom
fram, var dessverre svrert
forvitret og derfor 0delagt
som samlerobjekt. I en sone
like ved ble det fun net en
singel, I em stor dodekaeder
kryslall av pyritl i en
klorittaktig masse. Kvarts
krystaller opptil 4 em fore
kom ogsa i druserom i forbin
delse med denne forkastnin
gen. Enkelte, massive biter
av ametyst opp til 3 x 2 em
ble fun net sammen med gul,
massiv kalsitt.

I den nordlige for
skjreringen til Brekkekleiv
tunnelen ble del fun net nyde
lige kalsitl-krystaller. Disse
fonnel heksagonale prismer
opp til 8 em. Krystallene var
klare inni, men hadde et mdt
goethittbelegg pa utsiden.
Laumontitt forekom med et
gralig, finkomet kvarts
overtrekk pa krystaller opp til
I em. R.0dbrune
albittkrystaller pi! opp til 0,4
em pa kvarts dannetnydelige
stuffer.

Inne i selve tunnelen ble
det funnet mange druserom
med prehnitt i forskjellige
former og kvaliteter. Desto
lengre inn tunnelen ble dre-
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Gronn stitbi", laumonti" og Iys brun heulanditt po pre/mitt.
BlIdebredde ea. 4 em. Bentsrud. Sam/ing Trond Bergstrom.

etter laumontittkrystaller. De
dannet opp til 5 em lange
fingre med pavokst epidot pa
utsiden. Kalsitt ble funnet
som skalenoedere inntil 10
em med en form for trappe
vekst. Et druserom inneholdt
2xO,3 em lange, grit kvarts
krystaller pavokst breksje
fragmenter som val' dekket av
et tynt epidotlag.
Kvartskrystallene dannet
nydelige rosetter pa enkelte
stuffer. Mange estetiske
stuffer ble funnet.

Kalkspa/ po lIlikl'Ok/in. Bildebredde ca. 6 CIIl. Lokken"sen.
Samting Trond Belgstrom.

laumontittaggregater, som
derved fikk en rodgul farge.
Rundt eupritten og det ge
digne kobberet val' det en
gronnbla sone med krysokoll
og enkelte flekker med mala
kitt.

Epidot forekom som belegg
i druser de siste 150 meterne
for sydenden av tunnel en. I
en en kelt druse ble det funnet
diskosfonnede kalsitt
krystaller pa opp til 7 em

direkte pavokst side
bergar1en. Sammen med
kalsitt forekom prehnitt som
perimorfoser etter
laumontittkJystaller i 1 em
lange fingre, med et belegg
av epidot pa utsiden. Gnis
trende, blanke bergkrystaller
opp til 2 em dannet underla
get i drusa.

I tunnelutlopet pa sydsiden
fantes det flere druser med
Iysebrune albittperimorfoser

12

Tillegg
Langs E18 ved Hallan i

Sande er det etter den forrige
beskrivelsen (Nordrum et al.
1997e) funnet fluoritt med
sterk gr011l1 farge. Krystaller
opptil 3,5 em med noe etsede
krystallflater er funnet
sammen med sma kvartskrys
taller.

Ved Bardal i Sande fore
kommer det enkelte steder
sma, uregelmessige, feltspat
rike intrusjoner i rombe
porfyren. I disse finnes det
pyrittkuber opp til 0,5 em i
stort antall. Pyritten er delvis
omvandlet til goethitt.

Nord for Hanekleiv
tunnelen i Sande gar traseen
igjennom flere lag med
rhyolitt. Disse lagene er
opptil to meter tykke og
inneholder stort sett
sferulittfels. Denne bergarten
egner seg godt til sliping av
eaboehoner.

Takk
En takk til Henrik Heyer

for geologisk informasjon.

jor/sel/else side 14



Apa/ilt. FUl1l1s/ed Va/11m:
13



Kvarls pa epidot. Va/tersborglul1nelen, Holmestl'GIld.
Samling Trond BergslraJl1.

Kalkspat 10 em.
Knatlastlll1nelen.
Samling Trond Bergs/rem.

Apalitt og magnetilt po kalkspat.
Va/11m:
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Pre/mill perim01foser eller laumonNII.
Valtersborgll/l1nelen. Samling Trond Bergslrom.

Kalkspal po kvarls. Sluecislunnelen, Holmeslrand.
Samling Trond Bergslrom.

FI/lsspal po gaelillaverdekle bergklJ'slallel:
Bi/debredde ca. 4 em. SllIeosllllme/en.
Sanding Trond Bergstrom.

Albill po bergklyslall. Bildebredde ca. 5 fill.
Brekkekleiv. Samling Trond Bergslrom.

Kalkspal po /evarls. SluGslllnne/en.
Samling Trond Bergstrom.
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