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Leveya ved Horten
Av Frode Andersen

Vi tar turen til Leveya nord for Horten pA
jakt etter kobber, Mange kjenner nok denne
forekomsten, men det ervel ogsa mange som
ikke har vert der . Denne forekornsten og
kobberet derfra er vel verdt et besek. Hoved
forekomsten er et garnmelt skjerp og er kjent
siden forrige arhundre.

Vi starter turen i Horten og tar hovedveien
(310) nordover mot Kobstadkrysset. Etter 4
5 krntar vi av fra hovedveien, der det er skiltet
til Leveya, Videre kjerer vi til kapellet hvor
det er gode parkeringsmuligheter. Derfra gAr
vi nordovergjennom carnpingplassen og ned
til den ferste bukta vi ser. Til den er det cirka
200 m AgAo Fra bukta tar vi til heyre og felger
vannkanten omtrent 100 m og kornrner da
frem til forekomsten. Den siste biten kan kan
nok veerelitt spennende, og muligheten for et
ufrivillig bad er stor hvis man ikke tar det litt
rolig.

Selve forekornsten er som nevnt et gam
meltskjerp og bestar i dag av etvannfylt hull
pArundt 3 x 3 m. Hullet ligget helt nede ved
vannkanten, og vannet slAr inn ved h0Y
vann.Sjeen utenfor er Apenmot nord, og en
tur til forekornsten i sterk nordavind kan nok
bli en vAtforneyelse

Bergarten pA Leveya er en basalt betegnet
B 1, det vil si en lavabergart som fl0t ut i
forbindelse med dannelsen av Oslofeltet,
Dette skjedde i Permtiden eller med andre
ord for cirka 270 rnillioner Ar siden. PA grunn
av bevegelser i omradet i senere faser av
Oslofelt-dannelsen er det blitt en hel del

sprekker i basalten. Disse sprekkene gar i
hovedsaki nord-sydlig retning, og eri de aller
fleste tilfeller fylt med kalkspat. Enkelte
steder pA disse kalkspat-fylte sprekkene er
det avsatt kobberog kobbermineraler. Skjer
pet pALeveya er anlagt pAdisse sprekkene.
Det finnes ogsa lignende forekornster pA
Jeleya og Gullholmen ved Moss. Disse fore
komstene er nok mer kjent og rikere pA
kobber. Forekornsten pA Gullholmen er
omtalt i litteraturen ferste gang i 1758. PA
Jeleya er det funnet flere ganske store klum
per med gedigent kobber.

Tilbake til Leveya; kobberet som finnes i
skjerpet, opptrer som krystaller i dendrittisk
vekst, eller med andreord som rnikrokrystal
ler i ordnet vekst . Dette sees som "juletrrer"
pA3-5mmi kalkspat -gangenesomgjennom
setter forekornsten. Disse ansarnlingene med
dendrittisk kobber kan bli 4-5 ern store og
sitter som regel innbakt i kalkspat. Derfor er
det en fordel Asyre vekk noe av kalkspaten
med fortynnet eddiks yre for Arn frem mer av
kobberet, men veer forsiktig sA du ikke tar
vekk for mye av kalkspaten.

KobberetkanogsAfylleuttynneresprekker
i form av mer massive "plater" med rnindre
utviklet krystallveks1.Disse sprekkfyllingene
kan bli ganske "store", opptillO x 10 ern. I
tillegg til kobberet er det ikke sA mange
mineraler Afinne, men noen er det.

Malaki tt er det en del av, og den er lett Ase
pA grunn av grennfargen. Malakitten og den
grenne fargen i kalkspat-gangene er en god
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ledetradforAfinnekobber,dadissesomregel
opptrer sammen. Det hender ofte at bare
malakitter til stede nArdetergrant ikalkspat
gangene. Mer sjelden kan man finnecupritt.
Denne opptrer som rede mikrokrystaller
sammenmookobberog malakitt.Deterogsa
funnet et kobbersulfid i forekornsten, muli
gens covellin, uten at dette er nsermere be
stemt. Dette sulfidet opptrer som blalige,
metalliske,millimeter-storemassersammen
moo kobber og malakitt. Der er ikke utenke
lig at det kan finnes fleresekundeere kobber
mineraler i forekomsten.

Man ber ogsa se etter kobber pA andre
plasser og kalkspat-gangeri ornradet. Det er
ogsafunnetmillimeter-store kobberkrystaller
i bleererom i basalten i omradet. Kobber
krystallene fra skjerpet pA Leveya er, etter
det jeg kjenner til, kanskje noe av det beste
man finner av kobber i Norge.Et inntrykkav
hvordan kobberet ser ut kan man rn ved Ase
pA messeplakaten for Barkaker-messa '92.

Da gjenstar det vel bare Asi: GOD TUR! Kobber 2x4 em. Leveya. Sam ling FA.
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