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Det f01gende er en kort oppsummering av
en del funn av mineraler som i hovedsak
er gjort siden fjorarets mineralsymposium.
Det er sikkert gjort en rekke andre funn
som ikke er kommet med her.

BUSKERUD

Kongsberg
Bratteskjerpet: Armenitt 'i hvitaktige,
sekskantede, prismatiske krystaller med
flat topp, noen ganger i sammen
voksninger av krystaller, opp til 16 mm
lange og 3 mm brede, i sma hulrom
sammen med prehnitt, axinitt, epidot,
kvarts, mikroklin, tremolitt-aktinolitt, pyritt,
kobberkis og blyglans. Pa grensen mellom
baryttgang og kalkspatgang.
Mai 1998.

Mildigkeit Gottes gruve:
Tetrahedritt, opp til 2-3 mm, med noen
utviklete krystallflater, er funnet pa en stuff
med kalsitt, s0lv, sfaleritt og fiolette, mikro
fluorittkrystaller.

Hvit, kuleformet fluoritt, opp til 0,4 em, pa
sma kvartskrystaller. En del mikro
pyrittkrystaller pa kulene. Tetrahedritt og
fluoritt er r0ntgenidentifisert av A. O.
Larsen pa stuffer funnet av samlere for
noen ar siden.

Ringnesgangen gruve: Vinteren 1999 ble
det gjort et funn av uvanlig grove,
dendrittiske s0/vkrystaller.

Drammen
Sauesetra: Fine, grassgr0nne
vesuviankrystaller opp til over 2 em i
leirmasse og kalkspat. Mai 1998.

Landfall: Septerametyst, opp til ca. 5 em,
med fin farve i miarolittiske druser i granitt.
Sammen med albitt, mikroklin og
leirmineral(?). 1997-1998.

Reyken - Hurum
Merraskott tunnelen - 0stlige apning
(Hurum)
R0ykkvartskrystall, 20 em lang, og pyritt
krystaller opp til 12 em, i oktaederform, i
hulrom i granitt gjennomskaret av
kalsittare. En del kalsitt- og kvartskrystaller
av darlig kvalitet. Sommer 1998. Kalsitt
prismekrystaller opp til 1,5 em funnet av
anleggsarbeidere.

Eigskauasen tunnelen - om lag midt inne
(R0yken)
R0ykkvarlskrystaller opp til 5-6 em,
mikroklin-krystaller til 2 em, bla fluoritt og
montmorillonitt(?) samt mikrokrystaller av
hematitt, anatas og brookitt. H0st 1998.

Eigskauas tunnelen - Iitt vest for midten
R0ykkvarlskrystaller med mikro kloritt og
et ikke identifisert mineral i leirfyllt druse.
Desember 1998. Anleggsarbeider fant
dobbeltterminert r0ykkvartskrystall ca. 15
em lang og 4-5 em bred.

Akvamarinkrystaller opp til 3 em.
Singelkrystaller. En fin matriksstuff.
H0st 1998.

Hvite, mikro topaskrystaller stmdd utover
sma kvartskrystaller.
H0st 1998.

VESTFOLD

E18 Holmestrand
I porfvr: Hvit og bla baritt samt kalkspat i
knoller. Enkelte steder sma druser med
barittkrystaller opp til 3 em. Sammen med
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sma vannklare kvarlsnaler og 5-10 em
lange kalsillkrystaller (ofte brune til sorle).

I basalt: Druser med fine, mdlige
heu/andittkrystaller opp til over 1 em, med
kalkspat, kvarls, prehnill, stilbill og
laumonlill. Mai 1998.

Mange druser med prehnitt. Prehnillen
hadde noen steder fin farve, fra blagnzmn
til gulgmnn, enkelte steder med lill
gedigent kobber pa prehnillen. Kobberet
var mer overfJaten omvandlet til krysokoll
og/eller malakitt. Det ble funnet grupper pa
opp til 20x30 em av perimorfoser av
blekgmnn til hvit prehnill pa laumonlill.
Krystallene opp til 5 em lange.

En druse med fine, sma kvartskrystaller
(vannklare) og mikro a/bittkrystalier
(Iysebrune og hvite).
En druse med sma kvarlsnaler pa
perimorfoser av epidot eller laumontitt.
Det er funnet store, gmnne f1uoritt
krystaller, som dessverre var etset i
stykker.

Larvik, Tvedalen
Svensken I1lst: F/uorittkrystaller til 2 em,
med relativt mange flater, ganske klare og
farvesvake, med noe grl1lnt og fiolell,
sammen med hvite ana/cimkrystaller.
Noen plateformete mikrok/inkrystaller,
pl1llser med parallellvokste skiferspat
krystaller og mikro magnetillkrystaller. 4.
juni.

Tuften: Piater opp til 5 em med gyldne,
klare ka/sittkrystaller (pa skiferspat), med
enkelte natrolillkrystaller. Ogsa stuffer
med natrolillkrystaller sammen med
skiferspat. Mars 1998.

Mikroklinkrystaller, tvillinger, opp til 15-20
em, noen oppsprukkete og naturlig
sammenkillede, sammmen med albill og
montmorillonitt. Druse funnet 24.6.98.

Saga Pearl: Hastingsitt, krystaller opp til 8
em, sammen med analcim, natrolill og
apatitt (brune, delvis forvitrete krystaller
opp til 2 em lange, og glassklare,
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skinnende mikrokrystaller opp til 0,3 em,
sekskantede prismer med flat topp). 1997.

Auen: Forlsall er det kommet mange
magnetittkrystaller ut av den sterkt
omvandlete gangen i delle bruddet. Det er
funnet krystaller opp til 6-8 em, men med
groper som viser at det pa et tidlig
tidspunkt har sillet krystalier av et annet
mineral pa mange de store
magnetillkrystallene. Disse er seinere
oppll1lst, under selve mineraliseringen.
Noen av rombedodekaederkrystallene har
vekststriper. Det er funnet fine
mikroklinkrystaller, opp til 6-7 em, delvis
dekket med a/bitt. I noen liIfelle ogsa med
magnetillkrytaller pa feltspatkrystallene.
Det er observerl enkelte zirkonkrystaller
pa opp til 1 em. 1997.

Tresehow-Fritzl1le:
Natrolittkrystaller, hvite og noe f1atformete
naler, i vifteform. To forskjellige stl1lrrelser,
opp til 2 em lange og 3x1 mm i tverrsnill.
Okt. 1998.

0STFOLD

Halden
Aspedammen feltspatbrudd: Det sjeldne
oksidet rynersonitt, Ca(Nb,Ta)06' er
funnet for fl1lrste gang i Norge, som
mikrokrystaller.

TELEMARK

Krager"
Valberg: Vinter/var 1998 kom det fram
mye bra materiale. Kobberkiskrystaller til
1,2 em, gersdorlnllkrystaller, 3 em og 1 em
kuber, I1ldelagte gersdorffillkuber opp til 6
em, skapolittkrystaller til over 12 em, mye
blekgmnne, stenglige mikrokrystaller av
pumpellyitt og mye epidot i sma,
grassgmnne, klare krystaller. Mye
vannklare, opp til 0,4 em, a/bittkrystaller.
Fine, vannklare kvartskrystaller opp til 3-4
em. Fine kalsillkrystaller, noen sammen
med kobberkiskrystaller.



Terdal
Heftetjern: Meget fint materiale, blant
annet av milarit! og bazzitt, ble funnet i
pegmatitten, i regl av MGM.

AGDER

Riser
Ravneberget: Plateformete ilmenitt
krystaller pseudomorft omvandlet til
titanit!, opp til 6,Ox5,5xO,2 em (ogsa
mindre og tykkere plater), sammen med
kalsitt. albitt og kloritt. Mange krystaliflater
pa kantene. Fa krystaller. Funnet i 17. mai
1998.

Plateformete ilmenittkrystalier med mange
f1ater i 0delagt druse. Noen blanke, opp til
4 em i diameter og 0,4 em tykke. Fiest
singelkrystaller, noen sammenvoksninger
og noen pa matriks. Mange krystaller er
mer eller mindre forvitret. Noen blekbrune
titanittpseudomorfoser etter ilmenitt. Rutil
opptrer i eller pa enkelte ilmenittkrystall,
men sitter oftest pa silikatene.
Uregelmessige, delvis krystaliiserte. m0rk
mdbrune. Brune mikrokrystaller av ikke
Identlfisert mineral pa enkelte
ilmenittkrystaller. Sammen med
grovkornet kloritt som ofte er sterkt
omvandlet/bleket. Mikro kvartskrystalier.
Funnet vinterlvar 1999.

Froland
Vegskjrering ved Mjavatn:
Hedenbergittkrystaller i grupper og som
enkeltkrystaller opp til 10-15 em. Sammen
med titanitt i skarpe, brune krystaller opp
til 3 em og apatittkrystaller opp til 1,5 em
(Garmo 1999).

Kristiansand
Vegskjrerjng Timenes (E18): Vegkrysset
som i 1975 frambrakte et stort antall
baryttstuffer. ble i 1998 utvidet. Nye
omrader av den desimetertykke
barittgangen ble blottet. og det ble funnet
mye nytt materiale av samme type som
forrige gang. med enkle. hvite krystaller
oftest mellom 0,7-1,5 em (Garmo 1999).
Det ble ogsa funnet brunlige krystalier av
en annen generasjon og med annen form.

Som sjeldenhet er det funnet krystalier
opp til 3 em.

Farsund
Heskestad: Store stuffer med utsyrete
krystallaggregater av hvit, tavleformet
barytt. opp til 5-15 em, ble omsatt pa
messene i Bergen og Moss i 1998. Lag
med bla, kubiske f1uorittkrystaller opp til
0,5 em opptrer i samme forekomst.

AKERSHUS

Eidsvoll
funjQ: Det er fortsatt funnet enkelte fine
smaragdstuffer.

Nittedal
Bjmndalen: Brune, rombedodekaedere av
grossular opp til ca. 5 em. Prismeformete
kalsittkrystaller.

OPPLAND

Sjoa
Det er funnet glassklare harmotom- og
brewsterittkrystalier opp til 0,8 em i ny
vegskjrering.

HORDALAND

Vestre Hardangervidda
Hardangerfjorden
Viveli: Mye anatas av sakalt Valdres-type
er tatt ut. En rekke toppstuffer med
krystaller vistnok opp til 4,2 em. Noen pa
kvartskrystalier, de f1este pa sma
adularkrystalier. Store kvarlskrystalier.
Sma pyrittkrystalier delvls omvandlet til
goethitt. Noen stuffer med fine, mdlige
brookittkrystalier. Store mengder anatas er
frambudt til salg pa messene i MOnehen
og Tucson. Politiet etterforsker saken.

Fresvik: Axinittkrystalier, opp til 3 em. er
funnet i en veiskjrering. Ganske Iys
rosar0de. De f1este krystaliene var skadet.
Sommer 1998.
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Q!QrQ
En granittpegmatitt med rosa turmalin
(elbaitt) og ml2lrk turmalin (schor/) er
funnet pa Stord. Finneren har sammen
med andre inngatt kontrakt med
grunneierlaget og sikret seg uttaksrettighet
til forekomsten.

SOGN OG FJORDANE

Stryn
I Grasdalen-omradet er det funnet en ny
eklogittprovins. Pa kvartsarer er det funnet
rutilkrystaller opp til 10 em. Ogsa
pyroksen, lilanitt og zoisitt er til stede,
sammen med en del forell2lpig ikke
identifiserte mineraler (Garmo 1999).

NORDLAND

Saltdal
Sekskantede aktinolittkrystaller,
blekgrl2lnne, opp til over 10 em lange og
0,6 em brede i hvit marmor.
Skapolittkrystaller, blek grl2lnnguie, opp til
10 em lange og 1 em brede, delvis
omvandlet tillys glimmer.
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FINNMARK

S0r0ya
Dravittkrystaller, sorte, opp til 2-3 em
lange og 0,6 em brede, single, noen
dobbelt terminerte, funnet utvitret pa
bakken. Sammen med Iitt kvarts og talk.
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