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Liertoppen er kjøpesenteret som ligger
ved avkjøringa til Lierskogen pukkverk

rett før motorveien (E18) stuper ned mot
Drammen.

Det er sprengt i filler enorme masser og
nå er det en salve igjen mot E18.

Tips: Nattestengt E18 = siste sprengning.

Mange har funnet mye på Liertoppen de senere
årene og her snakker vi vel om kontaktsone mellom
drammensgranitten og kalkstensbergarter. Første tips
om ametyst kom fra Stig Larsen, og en tidligere tur
ga da også uttelling i form av fem fine ametyster med
litt varierende fargestyrke. Krystallene var enkle med
fine topper fra 1,5-3,5 cm i tverrmål. Den ene hadde
septerform 4x3 cm. Itillegg en perfekt fantomrøyk
kvartstopp 4x3 cm. Rødbrun farge.

Så kom helgen som var. Topp vær. Og målet var
Hurum. En liten stopp innom Liertoppen bare for å
kartlegge utviklingen på anlegget. Her må sies at
anlegget var i drift; så utstyret på før man entrer
arenaen!
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Etter "rassikring"; klart for druseåpning.

BOlte ved siste resten av veggen var det ingen tvil:
Mye hvit til blåhvit kvarts i årer, og flere steder
druser med noe svart guffe i. Her er ekstrem rasfare
så de aller fleste drusene er det hasardiøst å gi seg
på. En var derimot tilgjengelig ogjeg kom til dekket
bord: grupper av store blanke halvgjennomsiktige
hvite krystaller (5x5cm) med snev av røykfarge, i ta
ket i drusa og tettvokst med klare tønneformede kalk
krystaller (3x7mm) ortoklas (micra) i bunnen. Store
stuffer. Krystaller i taket kom ut, enten enkeltvis eller
to sammen, og kunne senere settes sammen til en
stor gruppe. De var løse etter sprengning så verktøy
var overflødig og farlig.

Denne nyheten brakte jeg med meg videre til Hu
rum hvor jeg møtte Jack Olsen og Varvara Andersen.
Vi dra til Holmsbu, og i en veiskjæring "ut mot ha
vet" i en allerede "tømt" druse, hvis det finnes noe
slikt, fremkom noen litt værbitte steinrenstrengende
kjempekrystalIer og flytere av kvarts. 6-8 cm på tvers
og 8-10 cm lange. Utrolig hvor lenge man kan holde
på i sommematten. Stige og et langt pirkeredskap
var her helt avgjørende for resultatet.
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lig, med nedraste masser i hele
åpningen. Her var det godt med
et trent øye! Men hvordan?

Vel her måtte vi rense og
drive rassikringsarbeid til den
store gullmedalje før det i det
hele tatt kunne tenkes på å
sette opp stige. Flere tonn
stein måtte til for å fylle gropa
under drusa og brekkstang lå
på stedet. Etter mye slit fant vi
det trygt nok til å foreta en
"høytidelig åpning av drusa"
og spenningen og forhåpnin
gene steg idet Jack entret sti
gen. Så begynte moroa. Etter å
ha fjernet de øverste l Ocm med
nedfall kom herlighetene for
dagen på rad og rekke. Flotte
grupper og enkeltkrystalIer
med fin ametystfarge ble skån
somt tatt imot og brakt i sikker
het. Uskadde eksemplarer ble
skyndsomt pakket i alt vi
hadde av papir og annet. Her
skulle skattene sikres for en

hver pris.
Resultatet av tre ganger fem

timers arbeid kan sees på bil
dene. En sjelden og utrolig flott
opplevelse for oss alle var det,
- og det er en salve igjen!

Numero uno!

Alle samlet.

Så ble det lørdag.
Ettersom drusa på Liertoppen ikke var

tømt og Jack elsker/samler på ametyst,
ble det til at Varvara, Jack ogjeg møttes
på Liertoppen relativt sent på ettermid
dagen. Drusene ble tatt i øyesyn og
sannelig; noen hadde vært å tømt re
sten av drusa og flere andre også. Bra
jobba. Men dette var nok farlige ma
nøvrer. Vi fortsatte i veggen mot ven
stre og da gjorde Jack den helt store
oppdagelsen: Høyt oppe på veggen, 6
7 m over fast grunn, med et par tonn
løsthengende blokker med overheng
over seg var metersdrusa. Nesten usyn-
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