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Eikern er en inI1sj¢ pA gren
sen mcllolll Vestfold og Buske
rud fylke. Med Eidsfoss i s¢r og
VestfosSCil-Fisku111vanIlct i
nord. Eidsfoss er kjent for sitt
jernverk fra 1700-tallet. Mal
men kom era noen av gruvene i
omrftdet, men den ble ogsft
fraktet fra gruvene wndt Aren
dal med b~t til Sande. Herfra
gikk transporten med hest og
slede over Bergstigen til Eids
foss. Den lokale malmcn ble
fraktet p~ Eikern fra Thorud
gruve, Sftsen gruvc, Narverud
gruver og Andorsrud gruver.
Borgen gruve i Sande er den
st¢rste av jerngruvene. Geolo
gisk sett er omn\det ganske
spennende. Den syd/¢stlige

delen fra Eidsfoss til Tryterud
er p<\virkct av Sandckalderaen.
Her kOlllll1cr ringgangen ned i
Eidsfoss sentrum, skjrerer sa
over til Hesthammen!)ya og gih
i land syd for Tryterud. Fore
kOlllster av bergarten Rhyolitt
er relativt hyppig i forbindelse
med kalderacn. Fra Tryterud og
nordover til Hamre finncs et
dekke av Ekeritt. Dette strekker
seg over ~sen mot Konnerud. I
omr~det rundt Hamre finnes det
endel Kalkstein som er tildels,
oppvarmet og har g~tt over ti I
Hornfels. Xontolitter i omdidet
er Hamrefjell et godt eksempel
p~. Her finnes kanskje Norges
beste forekomst av mineralet
Vesuvian. Nord for Hamre gar
vi gradvis inn i Alunskifer med
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lokale innslag av Ekeritt. Alun
skiferen strekker seg helt til
nordenden av Eikern til den
st¢ter p~ grunnfjellet som
bestar av Gneis.

Vender vi oss om og f¢lger
Eikerns vestside s¢rover mot
Hakavika vii vi fa Alunskifer i
et parti nesten fram til Gunn
hildsrud. Her kj¢rer vi p~ en
benk av hornfels/kalkstein fram
til vi m¢ter vannkanten. I Asen
vest for oss vii vi ha Ekeritt
som en overliggende bergart pa
Alunskiferen. F¢rst midt mel
10m Gunnhildsrud og Hakavika
kraftstasjon vii Ekeritten igjen
overta som dominerende ber
gart. Herfra g~r Ekerittdekket
og i tilliggende ~ser helt til
Eidsfoss hvor det vii bli avl0st
med Rombeporfyr IBasalt.




