
Nyfunn av mineraler i Norge 2003-2004

Fred Steinar Nordrum

Del f01gende er en kort oppsummering av en del funn av mineraler i Norge som jeg er blitt
gjort kjenl med siden fjorarels mineralsymposium. Del er sikkert gjort mange funn som ikke
er kommel med her. Noen av funnsledene og noe av funnmalerialel har jeg ikke sett. Deler
av lekslen slammer derfor direkle fra opplysninger fra mineralsamlere.

AKERSHUS

Asker
Vardasen: I forbindelse med ny gang- og sykkelvei langs Heggedalsveien og ny
sikkerhelslunnel inn Iii Lierasen jernbanelunnel ble del funnel en rekke druser, srerlig med
orthoklas og kvarts, men ogsa med en del andre mineraler, lilsammen 27 (Slensrud 2004).

0STFOLD

Halden
Berg: I sleinbruddel er del fortsatt funnel mye sma epidofkryslaller pa kvartskryslaller.
Enkelle kobberkiskryslaller opplil 1 em. Del er ogsa funnel fiolette flusspatkryslaller opplil ea.
1 em og mikroklin. Mye av malerialel blir skadel ved sprengningen.

OPPLAND

Lom
Juvvatn: Pa en ekskursjon i forbindelse med h0sttreffel pa Fossheim Sleinsenler ble det
funnel mye bra goosecreekitt pa forekomslen.

BUSKERUD

Hurum
Srelre: En druse med blanke, skarpkanlede orthoklaskryslaller opplil 3-4 em ble funnel
sommeren 2003.

Fuglemyr: En ea. 2 em plaleformel, svakl gul kryslall pa olhoklaskryslaller ble funnel
sommeren 2003. Kryslallen er pseudomorfl omvandlel Iii bastniisitt og anatas, anlagelig etter
allanill. En Iilen zirkonkryslall var ogsa lilslede.

I2lvre Eiker
E134: Stellerittkryslaller opplil1 em delvis dekkel med mikro kvartskryslaller er funnel.

Kongsberg
Haus Saehsen: Mikrokryslaller av bla, seandiumholdig titanitt er funnel (Savage 2004).

Fla
R0de, pene, blanke almandinkryslaller opplil 1 em er funnel.
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VESTFOLD

Sande
Sando pukkverk: Fine, bla flusspatkrystaller opptil 8 mm i diameter er funnet i nyapnet
druse.

Svelvik
Juve: Et stort antall bery/lkrystaller ble funnet i druse hl2lsten 2002. De f1este var sma og
single, men noen var stl2lrre og noen fa matriksstuffer ble ogsa innsamlet. Beryllen ble funnet
sammen med orthoklas og kvarts og noen fa sma, vannklare topaskrystaller.
Beryllkrystallene var av to generasjoner, en med blalige krystaller (akvamarin) opptil 4-5 em
(eldst) og en med grl2lnngule krystaller til 6 em (yngst).

I 2003 ble det funnet bertrandittkrystaller opptil 0,5 em, orthok/askrystaller opptil 5 em,
ka/kspatkrystaller opptil 3-4 em, f1usspat pa mo/ybdeng/ans og sma akvamarinkrystaller.

Berge: Druse med blanke, fine rI2Iykkvartskrystalier opptil 6 em er funnet.

Asgardstrand
Noen fine stuffer med hvite septerkvartskrystaller pa ml2lrk kalkspat er innsamlet.

Larvik
Hoche/agaitt er funnet i Malerl2ld larvikittbrudd. Dette er det tredje eller fjerde lokalitet i verden
for dette mineralet. Nabobruddet Vardasen var den andre funnlokalitet (A.a. Larsen pers.
medd.).

En pegmatittgang med en tynn grensesone rik pa god hiortdahlitt er funnet pa Store ArI2Iya.

En pegmatittgang i Allmenningen (Tresehow) larvikittbrudd besto hovedsakelig av nefelin og
blekbla/grl2lnn sodalit!. Litt pyroklor.
Idette bruddet ble det ogsa funnet en druserik pegmatitt med kortprismatiske
natrolittkrystaller opptil 0,7 em, pavokst spredte bunter av mindre krystaller av en ny
generasjon natrolitt.
En annen druserik pegmatittgang inneholdt blant annet sma he/vinkrystaller. I samme
pegmatitt ble det identifisert sma rosetter av gonyeritt (Mn-k/oritt). Dette er antagelig er den
tredje verifiserte lokalitet med gonyeritt i verden (A.a. Larsen pers medd.).

Fine stuffer med natrolittkrystaller ble funnet i Saga Pearl i august. Bra stuffer med natrolitt
og fluorapofyllitt ble ogsa funnet bade fl2lr og etter. Idette bruddet ble det ogsa sommeren
2003 funnet tvedalitt, chiavenitt, eUdidymitt pa ana/cim, epididymitt, hastingsitt og andre
mineraler, inkludert gulaktige, firkantede krystaller av tetrawickmanitt. Men disse krystallene
var bare i stl2lrrelsesorden en brl2lkdel av en millimeter (funnet og identifisert av Uwe Kolitseh,
Wien).

En stor druse med til dels fine natrolittkrystaller opptil 5 em ble funnet i Bjl2lrndalen
larvikittbrudd like fm juJ.

Chiavennitt med sterk brunrl2ld farve ble funnet i mange sma druser i Tuften like fl2lr juJ. I
noen av drusene dekket mineralet sma (opptil 1 em), frittstaende hambergittkrystaller.
Sorte stralebunter med sorlfml2lrk brun turmalin er ogsa funnet i Tuften larvikittbrudd. Nalene
er opptil 5 em lange, og aggregater pa over 10 em er funnet.

I Sagasen larvikittbrudd ble en ca. 2,5 m mektig, grovkornet pegmatittgang eksponert
gjennom hele bruddet like fl2lr juJ. Interessant sammensetning og teksturer, usedvanlig
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grovkornele aggregaler av mange mineraler, blanl annel leukofanill, aslrofyllill, sodalill,
kenlbrooksill(?), wl2lhlerill, eanerinill, men bare fa, sma druser. Slore, delvis
nalrolittomvandlele nefelinkryslaller sees innefrossel. En sluff med en slor, lerminert
regirinkryslall er funnel. Forell2lpig er ca. 40 mineraler funnel i pegmalitten, deriblanl
sjeldenheler som behoill, berboritt, lavenitt og ladzhikitt (A.O. Larsen pers. medd.).

To slore druser funnel i Tuften-bruddel i mars 2004. Den fl2lrsle var ca. 6-7 m lang og
inneholdl hovedsakelig ana/eim- og feltspatkryslaller med sammenkittinger med nalrolitt. Den
andre var ca. 13 m lang og inneholdl slore fellspalkryslaller opplil 25x20x10 em og slore
psedomorfoser av spreustein etter nefelinkryslaller opplil 20x8x8 em. Begge deler var slort
sell dekkel av sma, brukne nalrolillkryslaller.

TELEMARK

Porsgrunn
Dalen-Kjl2lrhol!: Tolvkanlede, diheksagonale, prismaliske kalkspatkryslaller opplil ca. 8 em,
av ekslrem god kvalilel ble funnel vinleren 2004, men i megel fa sluffer. Pa basisflalen sees
del al del er en kryslall inne i kryslallen. Gjennom prismeflalene sees del al den indre delen
er sonert paralleil med basisflalen. Se folo i Slein 31 (1), side 25 (2004).

Tynne markasittslalagliller av bedre kvalilel enn lidligere, er funnel i gammel druse.

Svovelkiskryslaller er innsamlel flere sleder, blanl annel i kjempedrusa funnel for el par ar
siden, eller al inndriften apnel drusa pa el nyll sled.

En druse med kvartsstalagtitter ble apnel, men kvalilelen var ikke den aller besle.

En mindre druse med f1uorapofyllittkryslaller pa ca. 0,5 em er apnel. Den inneholdl ogsa sma
sti/bittkryslaller og kalkspal med pyrrhotittinneslulninger.

Nyll maleriale er innsamlel fra kalkspatdruse med elongerte, gulbrune romboedere med
hvile, kortprismaliske kryslaller hengende ulenpa pa Ivers (parallellorienlerte).

Tre forskjellige druser har inneholdl 10 forskjellige lyper kalkspattvillinger (etter (0001) og
(01-12)). Del er innsamlel noen fa men gode sluffer.

I en druse ble del funnel klare, kortprismekryslaller opplil 1,5 em av kalkspat med fanlomer
med litt mikro svovelkis ved overf/alen. Deler av fanlomene er udekkele. I en annen druse
kortprismaliske, heksagonale kryslaller opplil 3x2 em med froslel overflale men klare inn/. I
en lredje druse var del delvis klare, gule romboederkryslaller opplil 6 em. Bare en god sluff
ble lall ul. I en fjerde druse klare kalkspalkryslaller med oftesl brungra, froslel overflale som
var delvis dekkel av hvile, ofte parallellorienlerte kryslaller.

En rekke kalkspatkryslaller opplil 5-10 em dekkel av sma kvartskryslaller er funnel i Kjl2lrholl
gamle dagbrudd.

En druse med ehabazittkryslaller pa ca. 0,5 em er funnel i Bj0rnlvedl dagbrudd.

Krager"
Valberg: Fa funn er rapportert del sisle are!: En 3x2 em kryslall av titanitt pseudomorf eller
ilmenill pa malriks. Tepper av sma, klare heulandittkryslaller (ca. 2 mm). Dravittkryslall, 4x4
em, i kalkspal.
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Skahily: Litt uregelmessige atmandingranater med vekststriper pa overflaten pa opptil 2-3 em
er funnel. Krystallene ligger i kvarts, plagioklas og lill biotill og apatitl.

AUST-AGDER

Riser
Ravneberget: Var-sommer 2003 ble det funnet klinoklor1<rystaller, ganske store stuffer med
gUI prehnitt og lag med mdlige mikrokrystaller ava/bitt, noe av delle som perimorfoser pa
kalkspatkrystaller pa opplil 2-3 em. Gr0nn prehnill er ogsa funnel. Klar prehnill med fantomer
med mdlig overflate viste seg a vrere meget fint mikromateriale (T.T. Garmo pers. medd.).
Funn av laumontillkrystaller og skapolillkrystaller er ogsa rapportert.

Akland: I sma druser i honblende-biotillrik gneis ble det funnet natrolittkrystallvitter pa opptil 1
em og ehabazittkrystaller opptil 2-3 mm. Det er ogsa funnet botryoidal, sekundrer kalkspat
som belegg i druse.

Det ble funnet en Iysebrun titanittpseudomorf eller en rutilkrystall, ea. 2 em lang. Krystaller
opptil6 em av rutif som er dekket med skjellaktig, brun titanill og noe mikrokrystaller av albill.
Enkelte av rutilkrystallene er hule innvendig parallelt e-aksen.

Sprengning i mai 2003 f0rte til at bunnen av den store diopsid-amfiboldrusa sam ble funnet
17.1.2003 ble tilgjengelig. Der ble den st0rste av krystallene i drusa funnet 18. maL
Aktinolittkrystallen var 52 em lang og hadde tverrmal pa 11 x8 em.

8.mai 2003 ble en 3 m lang druse med sterk r0dlige mikroalbittkrystaller funnel. De dekket
blant annet amfibolkrystaller og rutilkrystaller. Vanligst var perimorfoser med albill hvor de
opprinnelige krystallene av rutil eller skapolill var Oppl0Sl. Enkelte, hvite apatittkrystaller
opplil 5-6 em ble ogsa funnel.

I slullen av mai 2003 ble det funnet to druser med r0ykkvarts. Den ene hadde mer eller
mindre etsede krystaller, men med dyp farve og edelt innhold. Fasellerte steiner opptil 250
karat er slepel. En annen druse hadde ogsa ganske store krystaller opptil ea. 15 em, delvis
med fantomer og kvartsvekst flere ganger. Det var ganske mye finkornet hematitt IiIstede, og
enkelte bunter med flakformete krystaller opptil 0,5 em. I begge druser var krystallene mer
eller mindre dekket av mikrokrystaller av albitl. I den andre drusa ble det funnet opplil 20 em
fragmenter av hvite apatittkrystaller. Denne drusa hadde ogsa 1-2 em albillkrystaller av en
eldre generasjon og m0nstre pa krystallflater av kvarts.

Det ble ogsa funnet flere mindre druser med diopsid, amfibol og apatitt i mai og juni 2003.

I en stor 10Sblokk ble det funnet kortprismaliske, sorte dravittkrystaller opptil 4 em i Iys
glimmer.

Det ble ogsa funnet rutilkrystaller opptil 15 em lange og 4 em tykke, men de var innefrosset i
feltspatmasse, amfibol og diopsid.

Det er funnet apatitt av forskjellig farve. Hvite krystaller, bade sma og store, blegr0nne,
elongerte krystaller, mdlig apatill ottest med ujevn krystallbegrensning og lill orangegul.
Enkelte elongerte krystaller har hvit ytterdel og blekgmnn kjerne.

Det er funnet fragmenter av store, varmbrune og translueente titanittkrystaller.

Det skal vrere gjort et funn av eordierittkrystaller.
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En del a/mandin som ble funnel for el par ar siden er fasettslepel. Almandinen er edel, men
fargen er litt for m0rk md, slik al del bare er slepel sma og relalivl lynne, ovale sleiner.

I oklober 2003 ble del funnel en ny slor druse, som ble ulvidel i november, med
aktinolittkryslaller opplil 20x15 em, sma hvile apatittkrystaller og r0dfiolette a/bitt
mikrokryslaller.

18. mars 2004 ble det ogsa funnet en stor druse med aktinolitt som delvis
oppl0steiomvandlete sl0rre krystaller og som sprayformete nalebunter med asbesl, albitt
mikrokrystaller sammen med finkornet hematitt, sma hematittkrystaller, tilanitlkryslaller opptil
2 em, kvartskrystaller til 7 em og aggregater av klinoklorkrystaller saml oktaedere opplil 2,5
em av ganske por0s hematitt som pseudomorfose etter magnetitt.

_"""_..,,,. Gjerstad.__.. .
-L__ .-4:, ..~ •.• .• .• •

Brokelandsheia, E18: To generasjoner ka/kspat (fantomer), lyse gule, krystaller opplil 3 em.

Arendal
I vegskjrering ved E18 ved Haslestad er det funnel mikrokryslaller av ganske homogen
heu/anditt-K (Nordrum el al. 2004). El annet sled i samme mineralisering er det funnet
mikrokryslaller av brewsteritt-Sr.

I stuff fra nedlagt jerngruve (N0debro) er det funnet manganaxinitt (Larsen et al. 2004).

Iveland
Steli: Det er sprengt i en glimmeransamling i pegmalitten. Det ble funnet flale
co/umbittkrystaller opplil 8-10 em i sl0rste lengde og tykkelse opptil 3 em, ofte med
krystallforgreininger. Ved bearbeiding fait det ut et stort antall sma monasittkrystaller, den
st0rste 2-2,5 em. Almandin var ogsa tilstede, men det var vanskelig a finne hele krystaller.

Del er funnet bra mikromateriale med xenotim rundt a/vitt. Gunnufsen/Kjell Myhre

Siobrekka: Ved grundig gjennomgang av 10smassene ble det ogsa i 2003 funnet en del gode
gadolinittkrystaller opptil 5 em og enkelle bra aeschynittkrystaller. En liten monazittkrystall og
en bra thortveitittkrystall ble ogsa funnet (Revheim 2004a,b).

Storsynken, Knipane: Ved grundig gjennomgang av materialet som ble skutt ut for tre ar
siden, er det funnet noe bra materiale, blant annet en apatittkryslall pa ea, 10 em, og
beskadiget stor titanitt,

Solasgruva: Det er funnet en god gahnittkrystall pa 1-1,5 em.

VEST-AGDER

Flekkefjord
Heskeslad: Hvile, tavleformele barittkrystaller opptil 3-4 em og vannklare krystaller opptil 1
em er funnel.

ROGALAND

Haugalandet: Se Sl0rselh (2003)
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HORDALAND

Ullensvang
Viveli: En mindre tilleggsdruse ble funnet i 2003 med kanskje de stl2lrste og beste
anataskrystallene som er funnet i den store drusa. Blanke, tykke, hele krystaller opptil 3-3,5
em, enkelte pa matriks. Noen krystaller ble sett pa messa i MOnehen.

S0R-TR0NDELAG

Oppdal
Gjevilvassdalen, Trollheimen: Xenotim opptil 0,5 em, monazitt opptil 2-3 mm, ruti! opptil 3-4
em, stelleritt opptil 2-3 em samt sehbrl og apatitt er funnel.

Meldal
Ll2lkken Verk: Nytt funn med axinitt 1. mai 2003. Aggregater og enkelte krystaller opptil flere
em av ikke helt god kvalitet. Ugjennomskinnelige. I noen stuffer sammen med periklin og
asbest.

Orkdal
E39: Det er funnet klare, rl2lde almandingranater opptil 0,5 em i glimmerskifer og
spaltestykker av gul kalkspat samt noen, delvis hule, kvartskrystaller med klorittbelegg pa
opptil8 em..

NORD-TR0NDELAG

VerdaI
Det er funnet et sted med rl2lykkvarts-kvarts av samme type som i Sl2Irli, L1eme, bare mye
mindre.

NORDLAND

Hattfjelldal
Rosetter med bladformete hematittkrystaller opptil 2-3 em pa matriks ble funnet i august
2003. Pa de mest estetiske stuffene sammen med kvartskrystaller, men opptrer ogsa
sammen med sma feltspatkrystaller og alenestaende pa bergart.

Det er funnet bergkrystaller opptil 5-6 em med brookittkrystaller opptil 1,5 em og
kobberkiskrystaller opptil 1 em. Anataskrystaller opplil 3-4 mm er funnet pa undersida av
kvartsen mot sidebergarten.

Magnetittkrystaller opptil 1 em er funnet og massive slipestykker av ganske klar gulgrl2lnn
antigoritt.

Saltdal
Noen fa nye stuffer med store, translusente, brune klinozoisittkrystaller i karbonatmatriks er
innsamlet.

Videre er det i vegskjrering funnet rutiikrystaller opptil 1xO,5 em, almandinkrystaller opptil 1
em og dolomittkrystaller opptil 1 em.
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Fauske
Ll2lvgavlen dolomittbrudd: I august 2003 bie det funnet noen sma druser med skinnende.
klare. fargell2lse krystaller ava/bitt opptil 2,4 em. hvite d%mittkrystaller opptil 1.5 em.
ruti!naler opptil 1,5 em, pyrittkrystaller opptil 1 em og sma krystaller av adu/ar og cha/copyritt
samt klare, orange mikrokrystaller av baritt. Aggregater opptil 1 em av hematitt ble ogsa
observert. Bergarten inneholder noen steder Iitt glimmer som er fra Iys gulbrun til klar,
fargel0s.

S"rfold
Hammerfall: Bunter med rutilnaier i mikrost0rrelse funnet i gammel druse.

Kobbelv: I forbindelse med steinmessa i Fauske i juni, kom det fram stuffer som var funnet
for noen ar siden i ei stor druse i vegskjcering. Det lekreste materia let var ametyst og
r0ykkvarts pa kvarts og noe sammen med kalkspat. Omvendt septer med ametyst. Ogsa
kvartskrystaller med noe r0dbrun rustfarve sammen med romboedere av muligens ankeritt
var ganske fin som stuff. For0vrig var det ka/kspatkrystaller. muskovittkrystaller,
kvartskrystaller, rustne karbonatkrystaller (romboedere) sansynligvis etter ankeritt eller
sideritt og ruti! krystallisert som sagenitt.

Bod"
Kjerringl2lY: Granater (a/mandin) pa opptil 7-8 em i diameter ble funnet pa Kjerringl2lY
sommeren 2003.

TROMS

Malselv
Dividalen: S/avikitt i ganske store mengder er utfelt pa et lag av alunskifer.

Salangen
Funn av tessiner kvartskrystaller opptil 16 em. Ca. 50 krystaller ble funnet h0sten 2002.

FINNMARK

Mager"y
Honningsvag: R0ykkvartskrystaller opptil 5 em. klare ana/cimkrystaller opptil 1 em,
fe/tspatkrystall pa 5 em samt laumontitt. stilbitt. natrolitt og mikrokrystaller av rutil er
innsamlet.

Takk
En stor takk til aile som har delt sin kjennskap om mineralfunn med meg.
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