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Apatitt hystaller opptil

I cm pd ma0gnetitt fra

Vatnar. Samling Norsk Bergverl<smuseum. Foto O.T. Ljogad.

Gulgronne, gjennomsiktige apatittkrystaller ble i 1997 oppdaget i sprekkedruser i
alkalisyenitt (nordmarkitt) i en vegskjering langs ny vegtrasd for 818 i Holmestrund.
i

ligvis som spredte enkeltkrystaller pi druseveggene

permiske Oslo-riften ved Vatnar i Holmestrand kom
tilsyne under vegarbeidet i forbindelse med forlengelsen av ny vegtrase for E18. Mineraliseringen ble
funnet av Trond Bergstram og Stig Larsen i mars
I 997 (Nordrum et al. 1997). Videre arbeid pi forekomsten i juni 1999 av en ny gruppe samlere (Tor Jorn
Andresen, Jsm Hurum og Stein Jellum) forte til funn
av enda finere stuffer.

og 0,6 cm brede. Krystallene hadde heksagonalt

male apatittforende druser langs sprekker

S alkalisyenitt inne i Hillestadkalderaen i den

i storrelse fra mindre enn 0,1 og opp

fortsatt var det smale hulrom hvor mineralene hadde
{6tt vokse fritt og forme fine krystaller. Skinnende,
gulgronn, gjennomsikti g apatitt var det mest spektakulere mineralet i drusene. Mineralet forekom van-
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1,8 cm lange

prisme

{ I 0- 10} og heksagonal dipyramide { I 0- 1 I }.
Ganske mange fine matriksstufferble innsamlet, men

svert mange krystaller hadde brukket eller losnet
ved sprengning. Uregelmessige aggregater av apatitt ble funnet der hvor sprekkene var helt glenfullt.
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apatittkrystaller var delvis dekket av smi

I \lopptil

f_fydrothermal aktivitet hadde foregitt langs
I Isprekker i alkalisyenitlen. og utkrystallisering
av mineraler hadde delvis fylt igjen sprekkene, men

til

0,4 cm), hvite, kortprismatiske

kal kspatkry staller og smb kvartskrystaller. Kvartsperimorfoseq hvor skalenoederkrystaller av kalkspat
var opplost, var ikke uvanlig. De var opptil 4 cm
lange, og kvartsen var enkelte ganger delvis dekket
av kortprismatiske kalkspatkrystaller bide pA utsiden og innsiden og ogsi av spredte, oktaederkrystaller av flusspat pi innsiden.
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ammen med apatitt var det ogsi mikroklin
krystaller opptil 1,5 cm, varmbruneJlogopittkrystaller opptil 4 cm, magnetittkrystaller opptil 1,5
cm, gribliflusspaloktaedere opptil I cm og rustne
svovelkiskrystaller opptil 0,5 cm. Mikrokrystaller av
epidot,brun titanitt og orangebrun anslas ble ogsS
funnet, foruten kloritt, massiv blifiolett flusspat,
porose klumper av magnetitt og belegg av rust.
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Apatittkrystall 1,3 cm og magnetittkrystall omkranset av kalkspat og mikroklinkrystaller.
Samling Stein Jellum. Foto Rainer Bode.
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Apatittkrystall ca. 1,3 cm lang, delvis dekket av kall<spat og kvartskrystaller Samling Stein Jellum
Foto Frode Andersen.

l3

