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Hedrum pukkverk ligger ved riksvei 8 i
Lagendalen ca. 1.5 km nord for Bommestad,
hvor E-18 krysser Lagen, Geologisk sett,
ligger bruddet innenfor larvikitt ornradet.
Dette omradet og mineralene som blir be
skrevet her er utterlig omtalt i STEIN nr.I,
91. Hedrum pukkverk harveerti drift i ganske
mange fu' n1\, men s1\ vidt jeg vet har det ikke
blitt besekt av mange sarnlere. Likevel teller
listen over rnineraler som er funnet i bruddet
neer 40 forskjellige rnineraler i dag. Spesielt
siste arethar det vert en god del interessante
og noen til dels svzert sjeldne rnineraler 1\
finne ibruddet. Ironisknokermyeavdetsom
er funnet i det siste fra gammelt pegmatitt
materiale.

Det er ikke spesielt mye pegmatittganger i
bruddet. Spesiel t for noe av det gamle
pegmatitt materialet er at det er ganske rikt p1\
hulromfranoenmm til5-6cm. Deterpanoen
av disse hulrommene noen av de mest inter
essante og sjeldne rnineralene er funnet.

Behoitt tvilling-aggregat ca.Imm

Wickman itt pl1 analcim(xl 3mm).
Billedbredde ca.l0 mm.

Veggene i disse hulrommene bestar i hoved
sak av analcim krystaller, men ogsa noe
natrolitt og biotitt krystaller.

Beboitt Be(OH)z
DettesjeldeneberyliurnsrnineraleteriNorge

kun funnet i noe f1\ andre steinbrudd i Tveda
len. Spesielt for behoitt krystallene i Hedrum
pukkverk er at de er mye mer lang- prisma
tiske enn krystaller fra de andre forekom
stene. Ogsa her danner krystallene typiske
korstvillinger. Tvillingene er ofte ganske
komplekse og danner "gitter" lignende ag
gregater. Krystallene og tvillingene er farge
lese og i sterrelseorden 0.1-1 mm.
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Datolitt, xll0 mm

Epididymitt NaBeSip 7(011)
Epididymitt er det mest utbredte av

beryliumsmineralene pA hulrommene i
pegmatitt materialet. Mineralet danner ty
piske kuleformede aggregater fra 0.5-5 mm.
Aggregater av "kuler" kan bli flere em store.
Fargen er hvit til kremgul, men i mange
tilfeller er kulene helt eller delvis dekket av

Belvin, xl ca. 3 mm, pa analcim

sort kioritt.

Helvin Mn+2 BeJ(Si04)JS
Mineralet opptrer sparsomt som 0.1-3mm

store red-brune krystaller pA hulrommene.
Krystallene opptrer som tetraedere og som
overganger mellom tetraeder og oktaeder.

I landsbyenAskham Bryan, York, England Juli 93.

En enskedrem i aile AT har
gAttioppfyllelse.NAGS*-sty
ret har fAtt tak i rornslige og
gode lokaler med alle rettighe
ter. Her kan landsmeter finne
sted og det er ogsa rikelig med
lagerplass fororganisasjonens
papirer og annet kram.

PA bildet sees Lars Olav
Kvarnsdal, mangearig leder i
Steinklubben i Oslo, idet han
kommer ut etter Aha inspisert
lokaliteten.

Skjetet og andre formalite
ter er enna ikke i orden og det
er kanskje det beste. Lands
meter i mars vii muligens ha
littAutsettepadengeografiske
beliggenheten. Men etter vart skj0nn sA burde ikke Nordsjeen veerenoe stort hinder. Den har
blitt krysset i tusen AT, og det har stort sett gAtt bra!
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Wickmanitt Mn+1Sn+4(OH),
Wiekmanitt eretav de absoluttmestsjeldne

mineralene fralarvikitt-ornradet. Tidligereer
mine ralet funnet som en stor sjeldenhet i tre
andre brudd i Tvedalen ornradet. I Hedrum
pukkverk er de t sA vidt jegvet funnet 7-8 biter
med wickmani tt, noe som gjer bruddet til den
"rikeste" forekomsten for mineralet sA langt.
Wickmanitt opptrer som brune, til deIs trans
parente kubiske krystaller pA 0.1-0.2 mm.

Datolitt CaBSi0
4
(OH)

For ca et Arsiden ble det funnet en handfull
biter med datolitt krystaller i en nysprengt
pegmatittgang.AilsAikke idetsammepegma-

titt-materiale som de nevnte mineralene er
funnet. Datolitt krystallene er svakt gul
grenne pA farge og delvis transparente.
Krystallene sitter innevokst i natrolitt og de
sterste krystallene er ca 1 em.

Som nevntinnledningsvis, erdetetter hvert
funnet en god del forskjellige rnineraler i
bruddet. SA langt har dette vzerten interessant
forekornst, ogsiste Aret kanskje enav de mest
interessante forekomstene i larvikirt-omra
det. Forevrig har det siste Aretveert relativt
lite interessant for larviki tt-omradet generelt.
Avslutningsvis felger en liste over minera
lene som til nA er funnet i Hedrum pukkverk:

Albitt
Analcim
Bastnasitt-Ce)
Behoitt
Biotitt
Blyglans
Britholitt-(Ce)
Bohmitt
Chamositt
Chiavennitt
Datolitt
Epididyrnitt
Eudidyrnitt
Ferrohomblende

Fluorapatitt
Fluorapofyllitt
Flusspat
Gibbsitt
Goethitt
Gonnarditt
Grossular
Helvin
Hematitt
Kalkspat
Melinophan
Mikroklin
Molybdenglans
Montmorillonitt

Muskovitt
Natrolitt
Nefelin
Peetolitt
Polyrnignitt
Pyritt
Pyrochlor
Sodalitt
Wickmanitt
Wohleritt
Zircon
JEgirin

Takk:
tilSveinAmeBerge forbruk

av listen over rnineraler som
er funnet i Hedrum pukkverk.
Id en titeten til behoitt og
wiekmanitt er bekreftet av
A .O .Larsen og analyse
materialet er sendt inn av
O.T.Lj0stad.

Epididymitt og analcim. Billedbredde 20 mm.
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