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Pa Iarvikittb lokke n fra

venstre : Astrid Haugen , JOIl Svei nung Hanto , Hails Vidar Ellin gsen og Anne
Kari Skarstein . Stdende [o ran fra venstre: Thomas Stubergh, Hans-Jorg en Berg , Jail St ubergh ,
Niels Abildgaard. @iI'illd Olstad, Frode Andersen og Ronald Werner (med ryggell til fotografen) .

Da "stein (alder )flokken" delte seg fer avreise fra Nevlunghavn viste
det seg at 12 stk. ville til Tvedalen pa mineraljakt. Inklusive turleder
Frode Andersen var det 9 ostlendinger, en dansknorsk, en nederlender
og en bergenser. Forst skulie vi "dra til" Svensken. Som antydet i
overskriften, mange nasjoner var representert.
"Svensken" skal ha fatt sitt navn fordi det
var et sve nsk firma som forst drev dette
larvikitt brudd et. For ev rig kan vi her finne
"svenskestein", den bla sodalitten sammen
med den beslektede gule cancrinitten .
Larvikittbruddene i Tvedalen inneholder
som kjent et stort mangfold av rnineraler, i
verdensmalestokk mange ogsa til dels
sjeldne. Noe av forklarin gen pa aile sje ldenh etene er at omradets pegmatitter er

sakal t super-alkaliske. En mer useries forklarin g pa hvorfor mange av minera lene er
sa sjeldne er jo at de kan vrere vanskelige a
finne, i og med at de ikke er synlige for det
blotte oye . En snev av sannhet er det jo i
en slik forklaring ogsa. Tvedalen-ornradet
er altsa meget interessant og selv de som
har vtert der mange ganger viI alltid finne
noe av interesse ved nye besek (bare spe r
Frode). Dette ogsa med tanke pa funn av
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"synlige" mineraler.
Vel fremme i Sve nsken gikk vi ferst til stedet de r det for ikke len ge siden var funn et
sv.e rt gode feltspatkrystaller. Kun rester
var tilbake , men noen biter fant vi da.
Interessant var det a se hvord an de n ytterste de len av krys ta llene var om da nnet til
albitt m/k rystaller og helt ytterst hadd e det
dan net seg analcimkrysta ller. Ellers ble det
pa det samme stedet bl.a. funn et natrolittkrys taller, wholeri tt, ca ncrinitt, zirkon og
aphofy littkrys ta ller.
Under forftytn ing opp til neste niva i bruddet var det noen sa m tok med seg litt fiolett
ftusspat , bl.a. noen meget vakre sma stuffer
med ftusspat sammen med blyglans. Neste
hakkested kunn e bl.a. by pii "knitrende" fin
thoritt, eegirin og pene stuffer med biotittvari anten lepidomelan .
Og sa var det tid for a innta lunsj en var. Da
dukket ogsa Hans-J og Ronald opp . De
hadde en stund "gatt sine egne veier" og
"vrert ove r aile hauger". Med entusiasme
forkynte de at na matte vi bli med til et

sted hvor aile skulle fa finne hamb ergitt. Vi
pakk et yare skrepper, vi gikk, vi hakk et,
men kun noen fa fant. Ti l gjengje ld var
hamb ergitten som ble funnet av meget bra
kvalitet. Ellers ble de t her bl.a. ogsa funnet
pen zirkon, chiave nnitt og goethitt.
Andre ekt bese kte vi Saga-brudde t. Turen
hit ble belennet med meget pen blyglans,
sodalitt, natrolitt, diaspor, boehmitt, gibbsitt, ceru ssitt og wul fenitt. Pii nedturen fra
bruddet ble det funnet astrophyllitt og
gre nn soda litt. Sistnevnte mineral Iyser
mye bedr e enn sin bla slektning i UV-Iys.
Ron ald og yngs tema nn, Jon Sveinung,
konsentrerte seg pa slutten me st om ii grave "villpoteter", sikkert noen spes ielt mineralr ike varianter av utgaven .
Litt irriterende for en sa m aldri hadde vert
i Saga-bruddet fer var det at "ga rnlinge ne"
ga uttrykk for at "Saga er ikke lenger hva
det en ga ng var", Vi "yngre" syntes i aile
fall at vi hadd e et godt utbytte bade med
tanke pa antall min eraltyper og anta ll medbrakte kilo ste in.
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