




krystallgrupper, noen enkeltkrystaller og
flere brudd stykker.

I utsprengingen for en rasteplass ble
det funn et klare, ofte dobbeltterminerte
kvartskrystaller opp til 10 em . Lengre
syd ved veien til Asbygda i Stange, ble
det funnet ametys tkrystaller i ei 10m me i
en sprekksone. De var mind re og noe
Iysere i fargen enn de som ble funnet ved
Klevfoss i Laten.

Enda lengre mot syd, pa toppen av
stigninga ned mot Magard , var det en
liten sprekk der det ble funnet ametyst
krystaller der bare termineringene var
lillafarget. Storrelsen pa disse krystallene
var ca 4 em.

Lengre syd ved veien til Asbygda i
Stange ble det funnet ametystkrystaller i
en lomme i en sprekksone. De var min
dre og noe Iysere i fargen enn de som ble
funn et i «hovedfunnstedet» i Leten.

Alle ornrader der det ble funnet ame-
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tyst er na dekket til og tilsadd.
I endel av krystallene er det sma, vzes

kefylte hulrom som inneholder synlige,
bevegelige bobler. Noen av ametyst
krystallene har ogsa inne slutninger av
mikro dolomittkrystaller. En meget
karakteristisk inne slutning i ametysten er
merk rode naler som ligner utstrakte
korketrekkere. De er ikke identifiserte.
En sjelden gang sees ogsa sma, gule
rutiln aler,

En liten del av ametysten er i fasett
kvalitet. Fargen er varm dyplilla, og dette
gir nydelige smykkesteiner. Den sterste
fasett slepne ametysten er pa hele 153
carat, og den er slipt av Magnar Nergard.

Det er ikke sa mange andre interes
sante mineraler som er fun net i
forkastningssonene. Pyritt er funnet i
massive klumper opp til sterrelse med et
egg. Pyritt er ogsa funnet i pene mikro
krystaller. Dolomitt er funnet i
krystallin ske masser og som 5mm store
krystaller ved Klevfoss.

Veitrasseen ble apnet med stor festivi
tas i oktober 1996 av samferdselsminis
ter Kjell Opseth .

Lotenametyst slipt av Gunna r Nergard,
Kongsvinger

Ametyst, scepter, fa ntom , 1=10 em
Laten Hedemark




