
-
Mineralforekomster pa Vestfold lavaplata.
Del 1: I rombeporfyrene.

Knut Edvard Larsen og Stig Larsen

Innledning
Vestfold lavaplala er den geologiske belegnelsen pa el omr<3de i den nordre delen av
Vestfold og ulgj0r en del av Oslo-riflen (se fig.1). Del avgrenses i vesl av byene Holmeslrand
og Horten, i 0s1 av Skrim-kompleksel og i S0r av linjen T0nsberg-Andebu-Lardal. Permiske
lavabergarter ulgj0r mesleparten av berggrunnen i delte omradel som h0rer Iii kommunene
Hof, Re, Holmeslrand, Horten, T0nsberg, Andebu og Siokke, saml deler av Lardal. I nord
kultes lavaplalael av Hillesladkalderaen og i S0r av Ramneskalderaen. I 1960 skrev
Chrisloffer Oftedahl, som har pUblisert flere grunnleggende sludier av lavabergartene i
Oslofellel, f01gende om den nordlige delen av vart omrade:

"Det finnes ikke egentlige mineralforekomster i str0ket Ramnes-Hof, sa det er dertor ikke
lett a finne pene minera/er her" (Oftedah/1960b).

Siden midlen av 1970-arene har imidlertid amal0rgeologer med lilknylning Iii Vestfold
Geologiforening o.a. oppdagel en lang rekke mineralforekomsler i lavabergartene bade i den
nordlige og s0rlige delen av Vestfold lavaplaia. Mange funn ble ogsa gjort i forbindelse med
ulbygging av ny veilrase (E18) gjennom Vestfold, og er beskrevel av Nordrum el al. (1997a,
1997b, 2000). Flere forekomsler som er funnel, er relalivl rike pa mikromineraler. En av
forekomslene som er srerdeles rik og inleressanl pga. sine Ti, Be og REE-mineraler,
Solumsasen pukkverk, er beskrevel av Larsen (1994). Med unnlak av noen korte noliser
(Nordrum 2003, Larsen 1999), er de flesle andre forekomsler hillil ikke blitt beskrevet.
Omradel er fattig pa anlall mineralspecies sammenlignel med andre omrader i Oslo-riflen
som f.eks. Larvik plulonkompleks og konlaktforekomslene, men del har allikevel produsert
mange mineralsluffer som har funnel vei inn i forskjellige samlinger. Vi vii her gi el bidrag Iii
Vestfolds mineralogi ved a gi en inlroduksjon Iii de mesl inleressanle av de hiltil ubeskrevne
forekomslene. Denne artikkelen vii la for seg mineralforekomslene i rombeporfyrene. En
senere artikkel vii omhandle mineralene og forekomslene i basallene. Mineralforekomslene i
forbindelse med Ramnes- og Hillestadkalderaen vii heller ikke bli ber0rt her.

Geologi
Lavabergartene vi finner pa Vestfold lavaplaia i dag, er et resullal av omfaltende kompleks
vulkansk aklivitel og rifldannelse gjennom en periode pa ca. 60 millioner ar som fanl sled fra
slulten av karbon og i begynnelsen av perm (297 Iii 240 Ma) (Knudsen 2002). Bevegelser i
jordskorpen f0rte til slore sprekkdannelser. Oslo-riflen, el omrade som slrekker seg fra
Mj0sa i nord Iii Langesundsfjorden i S0r, sank inn og vippel ned i jordskorpen. Langs
sprekkene Irengle smelle seg opp fra manlelen og fl01 ul som lavaslr0mmer over del f0r
permiske peneplan og dannel el lavaplala. F0rsl m0rk basall i flere pat01gende ulbrudd.
Senere i nye langsgaende syd-nord sprekker Irengle del opp en Iysere Iyntflytende lavalype,
rombeporfyrene (Ofledahl 1952, 1960a). I Vestfold regner en med al lavastr0mmene
fortsalte konlinuerlig med en frekvens pa ca. 1 pr. 250 000 ar. Veslfold lavaplaia er del
st0rsle i ulslrekning av de 4 omrader i Oslo-riflen hvor vi i dag kan finne resler av dette. Og
ulike slr0mmer er her forholdsvis godt bevart. Omradel er oppbrukkel av ulallige
forkaslninger i nord-s0r reining. Heyer (1967) og Heyer el al. (2001) har visl al anlallel lokale
rombeporfyrer er langl sl0rre enn lidligere antatt (Ofledahl 1952, 1960a). Bare pa kartbladel
Horten 1:50 000 har en funnel mer enn 35 ulike rombeporfyrlavaer. Delaljkartleggingen av
vart omrade er enna ikke avsluttel, men i grove Irekk kan en si al vi undersl i lagrekken finner
basallen B1 som utgj0r el 120-150 m Iykl lag og som ulgj0res av 20 individuelle slr0mmer.
Over denne finner vi el slort anlall individuelle rombeporfyrer bare bruit av noen yngre
basaller og noen fa Irakytter og ignimbritter (se f. eks. Ofledahl & Petersen 1978).
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Fig. 1. Forenklet bergrunnskart over Vestfold. Vestfold lavaplata er avmerket. Etter Oftedahl
(1960). S",rensen (1975). Hentet fra S",rensen (1980)
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Fig 2. Kartutsnitt av Vestfold som viser forekomstenes beliggenhet. Tallene viser til
beskrivelsen i teksten.
Kartet er tegnet met utgangspunkt i kart fra "Fylkesplan for samordnet arealbruk og
transportsystem". Vestfold fylkeskommune 1999. Den nye traseen for E 18 er ikke inntegnet
pa kartet.
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Rombeporfyr.
Betegnelsen rombeporfyr ble fl2lrste gang brukt av Leopold von Buch i 1810 om en
gangbergart fra Tyveholmen ved Oslo, men ble senere utvidet til ogsa a inkludere
rombeporfyrlavaene (Dons 1978). Denne bergarten er sjelden i verdensmalestokk, og er
bare beskrevet fra Oslo-riften, fra Kilimanjaro i 0st-Afrika og fra Mt. Erebus i Antarktis.
Fargen varierer fra rl2idlig til gralilla og er karakterisert ved sine feltspatkrystaller som opptrer
som store fenokrystaller i grunnmassen. Disse kan ha rombeform, noe som gay opphav til
navnet. Brl2lgger og Schetelig oppdaget i 1909 at det var mulig a skille de ulike
rombeporfyrene ut fra feltspatkrystallenes form, stl2lrrelse og mengden de forekommer i.
For a skille de forskjellige rombeporfyrene fikk de tallbenevnelse: RP1, RP2, RP3 osv. (se
Oftedahl 1952). Heyer (1967) og Heyer et al. (2001) har innfl2lrt nye betegnelser som bruker
lokalitetsnavnet pa den enkelte lavastrl2lmmen istedenfor tall.
Fenokrystallene i rombeporfyrene er andesin med 30-50 % anorthill (Oftedahl 1948,
Everdingen 1960). Grunnmassen bestar hovedsakelig av alkalifeltspat, noe pyroksen (Ti
augill og diopsid) og mindre mengder med klorill, apatill, kvarts, magnetill og biotill.
Magnetillen er ofte helt eller delvis omvandlet til hematill eller maghemill (Everdingen 1960).
limenill kan forekomme som eksolusjoner i magnetitt.

Mineralene
Det er i hovedsak i blrererommene og i autobreksjenes knusningssoner vi finner de best
utviklede mineralene. Blrererommene er dannet ved at vreske eller gass ble fanget inn i
lavaen nar den stl2lrknet. Lokalt kan blrererom helt mangle, vrere fa eller opptre i stort antall.
Disse kan vrere sterile mineralogisk sell eller vrere fUlistendig fylte av f.eks. kalsill eller
kvarts, eller ogsa inneholde godt utkrystalliserte mineraler. Stl2lrrelsen pa blrererommene
varierer fra mm-stl2lrrelse til 2-3 m i diameter. Noen av de stl2lrste er observert i omradet rundt
Skaane pukkverk ved Nykirke. Formen varierer fra runde eller ovaIe til avlange og mer
formll2lse. Stedvis kan lavaen vrere svrert rik pa slike blrererom (Solumsasen, Knutstad,
Ryksasen),(se fig 4). Ofte, men ikke alltid, er hulrommene innerst bekledd av et tynt lag med
klorill eller et leirmineral hvorpa kalsill, kvarts eller albill krystaller er pavokst som lag 2.
Dersom blrererom opptrer, synes de a opptre enten heIt nederst eller hell I2Iverst i
lavastrl2lmmene.
Et godt eksempel pa mineralisering i en aUlobreksje, som ogsa antas a vrere grunnen til de
mange forekommende blrererom i forekomsten, kan observeres i Solumsasen pukkverk.

FI2Ilgende mineraler er observert:

Albill
Anatas
Amfibolasbest
Bertrandill
Baryll
Dolomill
Epidot
Fluorill
Goethill

Granat (Grossular?)
Hematill
IIlill
IImenill
Kalsill
Kloritt
Kvarts
Lanthanill-(Ce)
Laumonlill

Lepidokrokill
Magnetill
Malakill
"Montmorillonill"
Muskovill-1 M
Parisill-(Ce)
Pyrill
Synchisill-(Ce)
Titanill

Noen kommentarer:
"Montmorillonitt". Ved Kopstad, Horten er store stykker av et hvit massivt leirmineral
observert i blrererom sammen med kalsill. Det har vrert merket av samlere som
"montmorillonitt", men en analyse foreligger trolig ikke.
Granat er kun funnet i kontakt med sedimenter ved Bjl2lrgetoppen miljl2ltunnel (Nordrum et al
1997).
Pumpellyitt. Et blekgrl2lnt mineral i epidot gruppen fra Knutstad er av noen samlere blill
merket pumpellyill, men sa vidt forfallerne kjenner til, er det ikke foretall noen analyse av
delle materialet.

53



Av zeolilter er kun laumontilt observert. Perimorfoser elter laumontilt opptrer i flere typer.
Totalt 4 forskjellige typer er observert pa Vestfold lavaplata. Nordrum et al. (2000) nevner 2
fra basalt: epidot og prehnilt perimorfoser. I rombeporfyrene er det observert 2 andre typer:
albilt og muskovilt (?) perimorfoser.

Forekomstene
Nummerene pa kartet i Fig 2 korresponder med nummereringen av forekomstene.
De fleste er enten veiskja:lringer, pUkkverk eller byggetomter. Mange er ogsa SVa:lrt sma og
har produsert forholdsvis fa stutter.

1. Grytekrysset, Stokke
Forekomsten er en ubebygd industritomt relt S0r for Grytekrysset pa Gryte i Stokke. I de
utsprengte veggene kan det sees et stort antall bla:lrerom. I 2003 ble det apnet et st0rre
bla:lrerom av en av forfalterne (SL) hvor det ble funnet opptil 14 em lange kvartskrystaller.
Krystallene er enkle. Noen fa av disse hadde multippel terminering. Fargen var grahvit og var
delvis dekket med et tynt r0dbrunt belegg av jernoksyder. Ogsa kalsilt ble funnet som opptil
8 em store sterkt forvitrede krystaller. Sma mengder av hematilt og fluorilt ble ogsa
observert.

2. Eik, Tlllnsberg
Under bygging av en fotgjengerundergang under Rv 19 nord for messeomradet pa Eik i
T0nsberg ble det for en del ar siden funnet store grahvite opake kvartskrystaller med lengde
pa opptil 18 em lange. Krystallene er av samme type som de som er funnet ved Gryte.
Krystallene var delvis eller helt dekket av en kappe av brune jernoksyder. Rombeporfyren de
ble funnet ; er av type Innlaget, 4-type. Kvartskrystaller er tidligere kjent fra omradet
(Frodeasen, Robergr0nningen), men disse ma sies a Va:lre av en usedvanlig st0rrelse for
rombeporfyrer. Noen av krystallene som ble funnet er bevart i Olaf Mathiasen sin samling.

3. Haraldstad pUkkverk. Siagen, Tlllnsberg
Pa slulten av lO-taliet ble det sprengt ut et parti i delte pukkverket som inneholdt flere
bla:lrerom pa opptil flere kubikkmeter til sammen. Disse inneholdt vesentlig kalsitt i
forskjellige former. Bladspat og hvite romboedriske forflatede krystaller var de hyppigst
forekommende habitus. Et sa:lrpreg var opptil 5 em langegrupper som kan beskrives som
"tallerkenstabler" av parallellvokste romboedriske krystaller. Gode stutter er f.eks. bevart i
Olaf Mathiasen, T0nsberg, sin samling. Mye av kalsilten gir en nydelig mdfarge i UV-Iys.
Pukkverket ligger langs Rv 311, 4 km S0r for Asgardstrand sentrum. I dag er det nedlagt og
blir benyltet som fyllplass for rene masser.

4. Saltkopp, Asgardstrand. Borre
Forekomsten som tidligere innebefaltet veiskja:lring og byggetomt, Iigger ea. 2,5 km S0r for
Asgardstrand sentrum langs Rv 311. I rombeporfyr Hem 6-type er det blitt funnet en rekke
bla:lrerom opptil et par meter i diameter. I disse er det funnet kalsilt, fluoritt og kvarts.
Kalsitten opptradte bl. a. som opptil 6 em store grupper av hvite, skiveformede krystaller. Pa
skivene vokste det 2. generasjons sma skalenoedre. (se fig 3). Fluorilt opptradte som gmnne
oktaedriske krystaller opptil 4 em store. Sma grahvite septerkvarts er ogsa observert.
En dryppstein (kalsilt ?) med diameter pa ea 5 em og lengde pi! 15em er ogsa samlet inn fra
forekomsten.

5 Skoppum, Harten
I en veiskja:lring langs Rv 306 ea. 500 m vest for Skoppum sentrum er det funnet opptil 2 em
lange muskovilt (?) perimorfoser elter laumontilt
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Fig 3.
Kalsitt, Saltkopp.
Samling. S.Larsen
Foto: KEL

Fig 4.
Eksempel pa blrererikt
stykke av rombeporfyr. I
blreren elVerst tit venstre
sees sma titanitt
krystaller.
Fra So!umsasen,
Holmestrand.
Foto:KEL

Fig. 5
Blrererom i rombeporfyr.
Fra en kjeller pa Eik,
Tri'lnsberg.
Foto: KEL
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6. Knutstad, Re
Bak bygningene til bedriften Anders Torp A/S nord for Knutstadkrysset ved E 18 er det bloltet
en rombeporfyrlava (Asgardstrand, 4-type). I denne er det stedvis rikelig med bade store og
sma blrererom. I de stl2lrste opptrer det en feltspat (albitt). Denne opptrer ogsa som
perimorfoser etter laumontittkrystaller « 2em lange). I de mindre blrererommene er gode
mikrokrystaller av parisilt-(Ce)/synehisilt-(Ce), klorilt, titanilt og albilt. Et blekgrl2lnt
langprismatisk mineral i epidotgruppen er blitt observert.

7. Solered, Undrumsdal, Re
I en veiskjrering pa Solerl2ldveien ca. 1 km I2lst for Undrumsdal kirke forekommer
mikrokrystaller av en rl2ldlig epidot som opptrer i langstenglige krystaller i sma blrererom (i
rombeporfyr Asgardstrand, 4-typelava). Identiteten er bekreftet ved XRD pa MGM i Oslo.
Fargen skyldes antagelig et innhold av mangan. Titanitt, albitt og illilt er ogsa observert som
mikrokrystaller. I en veiskjrering langs Rv 306 nrer Knutstad er det ogsa funnet lignende
epidot.

8. Fon,Re
For noen ar siden ble det av samleren Arne 0sterdal funnet en rekke prl2lver i et masseuttak i
Fon. Materiale herfra ble frembudt for salg pa Steintreffet i Eidsfoss i 2002 (Nordrum 2003),
og materialet viste tydelig trekk pa at de stammet fra en rombeporfyr. Forfatterene har
forell2lpig ikke besl2lkt forekomsten. Opptil 1 em store ml2lrkebla til mindre gjennomsiktige lyse
bla fluoriltkrystaller opptradte pa sma kvarts krystaller. De fleste fluoriltprl2lvene var syret ut
av kalsitt, Et grl2lnt leirmineral, og langprismatiske sl2lyleformede kalsittkrystaller er ogsa
observert blant prl2lvene fra forekomsten.

9. Ryksasen, Re
Denne forekomsten som er et masseutak, befinner seg ca. 400 nordover tangs
Ll2lvalddalsveien fra Ryk-krysset pa Rv 314. En rekke sma blrererom med nydelige
mikrokrystaller av anatas, kalsitt, kvarts, klorilt, plateformede parisitt-(Ce)/synehisilt-(Ce),
kuleformede aggregater av et ukjent klorilt-liknende mineral er funnet her.

10. Solumsasen pUkkverk, Holmestrand
Forekomsten er behandlet av Larsen (1994). Vi tolker autobreksjen som kan sees tydelig i
bruddet som en av hovedarsakene til de mange blrererommene her. Delte geologiske
fenomenet er verdt et besl2lk. Bruddet er fortsalt i drift, og besl2lk er kun mulig med tillatelse
fra eieren. Bruddet produserer stadig gode mikrokrystaller av liIanitt og anatas i stl2lrre
mengder. I de senere arene er det funnet mindre mengde av parisilt-(Ce) /synehisilt-(Ce). Og
muligheten for funn av bertranditt synes a vrere langt mindre enn tidligere.

11. Kiste, Holmestrand
Forekomsten er en veiskjrering ca. 200 m nordvest for hovedavkj0ringen fra E 18 til
Holmestrand. Her opptrer en sone med blrererom i det som tidligere ble benevnt som RP2.
Kalsitt opptradte her som brunlige sonerte krystaller der den ytterste sonen har en uvanlig
glans for kalsilt i omradet. Pa disse sitter opptil 5 mm store fantomkrystaller av fluoritt.

12. Haslestad bruk, Hof
Forekomsten er et pukkverk som Iigger i bakkant av Haslestad Sag og Byggsenter ved Rv 32
i Hof. Pa midten av 1990-tallet ble det her funnet flere gode prl2lver av septerkvarts med
soner av ametyst (Larsen 2004). Opptil 5 em lange krystaller ble funnet sammen med
krystaller av grahvit kvarts, kalsitt, f1uoritt og omvandlet pyrilt (til goethilt?). Fargen pa
krystallene synes a avta med arene. Bruddet er fortsatt i drift.

13. Kopstad, Hof.
I en veiskjrering langs Rv 319, ea 1,5 km fra krysset med Rv 35 i Hof er det funnet flere
mineraler i sma blrererom (diameter 6 mm) og i sprekker i noe som kan Iigne en
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knusingssone. Noen av de sma blrererommene er bekledd med mikrokrystaller av albitl. Pa
disse opptrer gode mikrokrystaller av Iysebla, gjennomskinnelige f1aterike f1uoritl, anatas og
parisitt-(Ce)/synchisitl-(Ce). I forekomsten er det ogsa funnet mikrokrystaller av hematitl,
kvartskrystaller « 1 cm lange) foruten gr0nn kloritl. En 5 cm stor enkel f1uoritlkrystall med
trappevekst ble ogsa funnel.

Foruten disse finnes det en rekke andre mindre forekomster. Og nye vii sikkert bli oppdaget
ikke minst ved anleggsarbeid og utsprengning av byggetomter. Det er her og i bruddene i
drift fremtldige samlermuligheter vii vrere de beste.

Takk til Arne 0sterdal og Olaf Mathiasen som velvillig lot oss se samlingene deres og
avfotografere pr0ver. Takk ogsa til Hans J0rgen Berg fra Geologisk Museum i Oslo for
bestemmelse av epidoten fra Soler0d, og til Henrik Heyer for at han velvillig delte av sin rike
kunnskap om rombeporfyrene.
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