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Det f01gende er en kort oppsummering av en del funn av mineraler i Norge som vi har blill
kjent med siden fjorarets mineralsymposium pa Kongsberg. Det er sikker gjort mange funn
som vi ikke kjenner til. Noen av funnstedene og noe av funnmaterialet har vi ikke sell. Deler
av teksten stammer derlor direkte fra opplysninger fra mineralsamlere.

BUSKERUD

Hurum
Akvamarinkrystaller opptil 2,5 em er funnel. En stuff med en ea 10 em beryllkrystall pa
matriks, delvis edel, er innsamlel.

Sretre: Topaskrystall, farvel0s, 0,7 em, er funnet i veiskjrering pa nyll sted.

Lier
Liertoppen: Kvar1skrystaller opptil 5,5 em med delvis ametyst- og r0ykfarve er funnet
sammen med gulbrune, translueente ka/kspatkrystaller, opptil 3 em lange, elongerte
romboedere i Drammensgranillen. Mikrokrystaller av wulfenill og anatas er ogsa funnel.

Drammen
E134: En meget pen sehee/iftkrystall (hvit, 0,5 em) samt epidot og andraditt er funnel.

Modum
Oventiern: Pyrop (mikro) og brucitt er funnel.

Dypingdal: Dypingitt, hematitt, aragonitt og hydrota/kitt er innsamlel.

Skuterudasen gruver: Modum Blatarveverk har tall ut ka/kspatkrystaller fra Ludvig-Eugene
stollen (Werner 2005).

Sigdal
Dessarud .pukkverk: Krystaller av titanitt og hematitt er innsamlel.

VESTFOLD

Svelvik
Juve pukkverk: Det er funnet krystaller ava/bitt, akvamarin, ber1randitt, or1ok/as (15 em),
r0ykkvar1s, rutil (na/er) og zirkon. I en druse ble det funnet et st0rre antall med sma gr0nnbla
bery/lkrystaller. Det er funnet en flat, delvis utviklet, sonert muskoviftkrystall med diameter 8
em (Olsen 2005).

Marias: Det er funnet krystaller av anatas, beryll, f/usspat (to forskjellige krystallformer og
farve), rutil (naler), mykkvar1s med inneslutninger av akvamarin og r0ykkvarts delvis dekket
med flusspat og topas (0,5 em, Iys gul).
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Sande
Sando pukkverk: Her er det funnet kvarts (omvendt septer), flusspat, ka/kspat
skalenoederkrystaller med bittesma svovelkiskrystaner som inneslutninger og pa
krystallflater.

Holmestrand
Solumasen: Montmorillonitt (pseudomorfose etter feltspatkrystaller?), mikrokrystaller av
anatas og parisitt, gedigent kobber, prehnitt og kalkspatkrystaller er rapportert.
Ei ny druse med fine, sorte ka/kspatkrystaller er funnel. Dekorative stutter opptil 20x20 em
med svarte og hvite krystaller. Litt flusspat med sterk farve, palygorskitt og dendritter var
ogsa tilstede.

Hanekleiva: Krystaller av ka/kspat, sti/bitt, heu/anditt, chabazitt og natro/itt er funnel.

Hof
Eikern: Krystaller av zirkon, hematitt og f1usspat er funnel.

Tl1lnsberg
Frodeasen: I ny tunnel i ringveien kom det fram en del druser, den stl2Jrste ea 3 m, med
kvarfskrystaller, 1-2 em, noen septere og omvendte septere, ka/kspatkrystaller opptil 5-6 em,
ml2Jrk fiolett flusspat og sma svovelkiskrystaller.

E18: En del a/bittpseudomorfoser etter forskjellige kalkspatformer har kommet tilsyne. Likesa
noen muskovittpseudomorfoser etter kalkspal. I rombeporfyr er det kommet fram en del
store, opptil flere kubikkmeter, gassblrererom, men de har dessverre ikke inneholdt
krystaller.

Larvik
I Tuften larvikittbrudd i Tvedalen kom det i november 2005 fram en hy stor druse med
mikroklin, analcim og natrolitt av beskjeden kvalitel. Litt molybdenglans og blyglans var ogsa
tilstede. I grovkrystallin blyglans var det sma druser med mikrokrystaller av gragul wu/fenitt
(opptiI2-3 mm) og cerussitt. I samme pegmatitt i Tuften er det ogsa funnet arsenkiskrystaller
opptil 2 em i 111ls grI2Jnnlig leire.

I samme brudd ble det i mai 2005 funnet gule, translueente ka/kspatkrystaller av sjelden god
kvalitet sammen med natrolittkrystaller.

I Tuften er det ogsa funnet cancrinitt, kentbrooksitt og annitt.

I 0stskogen larvikittbrudd er det funnet me/inofan i store plateformete aggregater opptil 6-7
em.

I Almeningen larvikittbrudd er det funnet natro/itt, f/uorapofyllitt, he/yin (en meget fin stuff) og
thomsonitt (bladig).

I MalerI2Jd larvikittbrudd er det funnet rikelig med Iysbrune mikrokrystaller av hilairitt pa
analcimdruser sammen med heksagonale prismer av kalkspat og gonnarditt.
Hoche/agaitt i sma kuleformete aggregater med indre fibrig strukter er funnet pa annet sted i
samme brudd. Farven er hvit tillys kremgul. Mineralet opptrer i sma analeimdruser.
Gaidonnayitt er funnet som sma Iysbrune, transparente krystaller opptil 2 mm sammenvokst
med hilairitt i aggregater i druser sammen med natrolitt, analcim og hoeheiagaitl.

TELEMARK
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Porsgrunn
Sagasen, Tvedalen: Det er funnet gonyeritt, neotocitt, astrofyllitt, ferrokentbrooksitt, zirkon
(flere farver og krystallformer) og regirinkrystaller.

Ceritt-(Ce) er funnet som mikrokrystaller i opptil flere em store, plateformete aggregater,
trolig omvandlet fra et sjelden jordartsmineral. Mineralet har en kj0ttr0d farve med et stikk av
fiolett.

I fjorarets nyfunnrapport ble et mulig funn av det sjeldne mineralet qilianshanitt nevnt.
Identifiseringen var gjort med bakgrunn i unders0kelse med r0ntgendiffraksjon. Mineralet er
ikke bekreftet ved annen unders0kelsesmetode pa grunn av mangel pa materiale.

Dalen-Kj0rholt kalksteinsgruve. Brevik: Det har vrert uvanlig lite drusefunn det siste aret.
Ingen st0rre, spektakulrere druser har kommet fram, Men det dukker alltid opp en del mindre
druser med en del artige kalkspatformer, tvillinger og fantomer i 10pet av et ar, Silk ogsa det
siste aret. Ellers er det i den dypeste del av gruva blitt funnet noen smadruser med
glassklare apofyllittkrystaller. De st0rste krystallene har vrert opp i 1-2 em lange og 8-9 mm
brede. Det er ogsa funnet sma glassklare analcimkrystaller. Mikrokrystaller av svovelkis,
magnetkis, stilbitt og laumontitt har ogsa vrert tilstede i noen druser,

Skien
I druser i kvartsgang er det funnet rikelig med sma, brune, skarpkantede og velutviklede
anataskrystaller opptil 1 mm, som sitter pa melkehvite kvartskrystaller. Litt kloritt er tilstede.

Bamble
En pegmatittgang med store, sorte, terminerte turmalinkrystaller er funnet pa skogsbilvei.

Krager0
Valberg: Svovelkiskrystaller, skinnende med mange flater, opptil 2 em, hovedsakelig
beliggende i kalkspat, ble funnet i en linse sommeren 2005.

Tokke
Bandaksli: Det er fortsatt funnet bra stuffer med molybdenglanskrystaller pa tipphaugene.

Spafjell: I pegmatittganger er det de seneste arene funnet beryll (gul og bla), topas og
amazonitt samt columbitt og zirkon.

AUST-AGDER

Grimstad
Et stort antall svovelkiskuber opptil 2 em er funnet i nysprengt tomt i Grimstad sentrum.

Ris0r
Ravnebergel: Gr0nne titanittkrystaller opptil 1-2 em em er innsamlet. Noen fa
ilmenittkrystaller opptil 7 em, delvis omvandlet til rutil og titanitt, er ogsa funnet samt fin
prehnitt og bra vifter med epidotkrystaller oppti 5 em.

Iveland
Frigstad: Det er funnet noe gadolinitt, spessartin og en krystall av aeschynitt-(Y) i glimmer.

Siobrekka: En meget fin stuff med fire krystaller av aeschynitt-(Y) pa ea 2 em pa matriks er
funnel.

Fossbekk: Noe spessartin i muskovitt er tatt ut.
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Hovden
I et nytt steinbrudd er det funnet amazonitt, piemontitt, sorte manganmineraler og dendritter.

VEST-AGDER

Kristiansand
Alefjrer: Mineralene i manganforekomsten er identifisert med mntgendiffraksjon og SEM av
Alf Olav Larsen. Manganitt, pyrolusitt og goethitt er hovedmineraler. Andre mineraler er
vanadinitt (sitrongul), pyrobelonitt (rubinmde str<3Ier), rancieitt (finfibrig, radialstnilig,
ml2lrkebrun til sort, silkeaktig glans), neotocitt (ikke uvanlig, mdbrune til sorte masser,
harpiksaktig glans, bll2ltt), et romanechittfignende mineral, barytt, rhodochrositt, kalkspat og et
leirmineral. Pyrobelonitt og raneieitt er i Norge kun funnet i denne forekomsten. Neotoeitt ble
ifjor beskrevet fra flere larvikittbrudd i Tvedalen-omradet (Larsen & Erambert 2005).

Sl2lrlandsparken: I ny avkjl2lring til Biltema er det funnet beryll i pegmatitl.

0STFOLD

Halden
Herrebl2lkasa: Bruddet ble i 2005 delvis lenset for vann pa grunn av skogsbrann. Samlere fikk
dermed adkomst til steder som tidligere har vrert utilgjengelige. Det ble funnet et
drusesystem, med enkelte druser pa over en meter. Det ble funnet rI2lykkvartskrystalier opptil
40-50 em, mange krystaller hadde et sjikt med rl2ldlig hematitt like under overflaten.
Cleavelandittkrystaller pa opptil 10 em og muskovittkrystaller opptil 5 em ble ogsa funnel.
Noen uregelmessige f1usspatkrystaller, transparente med matt overflate, opptil 2 kg tunge,
ble ogsa innsamlel. De var svakt blatarvet, nesten vannklare. Naler av trolig rutil opptil 5 em
ble funnet i en av kvartskrystallene (Larsen 2005).

Rade
E6: Fine, skarpkantede mikroklinkrystaller opptil10-15 em, muskovittkrystaller opptil10 em
og biotittkrystaller pa 4-5 em er innsamlet pa veganlegget som har skaret gjennom
granittpegmatitter. Trolig har det vrert sprengt ut mye fint materiaIe.

OPPLAND

Lunner
Grua: Fine stuffer med ml2lrkgmnne andradittkrystaller pa 1-2 em, hematittrosetter, sma
svovelkiskuber og mikro rhodonitt(?) er innsamlet i nytt byggefell.

Vang
Et stort antall stuffer med kvartskrystaller er tatt ut, noen meget bra. Enkelte anataskrystaller
er ogsa funnel.

Sel
Hl2lgsetra: Svovelkiskrystaller, opptil 1,2 em, i talkrik kleberstein er funnel.

Skjak
Framruste: Talk, anhydritt, stilbitt, apofyllitt, heulanditt, prehnitt, kalkspat, kromitt, kammereritt
(Cr-rik klinokior), fuchsitt, kloritt, tremolitt, aktinolitt, thaumasitt, titanitt, ferrohornblende,
andalusitt,kyanitt, Fe-grossular, andalusitt (opptil 6 em lange, stenglige krystaller), cordieritt,
schorl, almandin (krystaller opptil 2 em), apatitt, ruti! og magnetift, samt pyrrhotite, pyritt,
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-
kobberkis, bornitt, chalcositt og gips er funnel pa lipphaugene etter kraftulbyggingen i I2lvre
Otta (Garmo 2006b). Vannkrafttunnelen har gjennomskarel en rekke forskjellige
bergarter/mineraliseringer. .

Dl2lnnfoss: Ogaa ved Dl2lnnfoss er del lipphauger etter vannkraftulbygginga i I2lvre Otta. Del
er funnel sti/bitt, piemontitt, laumontitt, hematitt, prehnitt, kalkspat, flusspat, epidot,
ferrohornblende, titanitt, kloritt, muskovitt, anhydritt, gips, svovelkis, kobberkis, magnetkis,
thaumasitt, magnetitt, granat, a/lanitt og zirkon (Garmo 2006b).

HEDMARK

Ames
Sagsluen: I juli 2005 ble del funnel blokker og enkellkryslaller av mdlig korund. Den sll2lrsle
kryslallen hadde en diameler pa vel 4 em. En sluff med en blalig kryslall pa 3 em i diameler
ble ogsa funnel.

HORDALAND

Bernia
Bery//kryslaller opplil 20-30 em lange og 2 em brede er funnel.

SOGN OG FJORDANE

Stryn
Oppliodvalnet: Epidol, opplil 10 em, innvoksel i prehnitt og omfaeitt i kvarts i eklogill er
funnel. '

M0RE OG ROMSDAL

Tingvoll
Aspl2lY: En ny druse med sma septerametystkryslaller er apnel.

Eide
Brune skalenoederkryslaller av kalkspat med hvil laumontitt var Iii salgs pa messa i
Tronheim.

Rauma
Alnesvalnet: Smale arer med pen scolesitt og slilbitt i eklogitt (Garmo 2006a).

SI2lR-TR0NDELAG

Afjord, Fosen
Soppformele vifter av blanke epidotkryslaller, opplil 3 em hl2lye og 1,2-1,5 em i Iverrmal, er
funnel langs sprekk i vegskja3ring. Hvile skorper av prehnitt Iigger pa deler av epidoten.

Rl2lykkvartskrystaller opptil 4-5 em med tessinerhabitus er funnet ved skogsveg.

NORD-TR0NDELAG
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Lierne
S0rli: Fortsatt er det funnet kvartskrystaller, blant annet er en ny druse med 10se, single
krystaller med gjennomsnitt lengde ea 8 em og tverrmal 3-3,5 em apnel.

Smisa
Heimsj0: Ancylitt (r0de mikrokrystaller), kalkspat og brewsteritt-Sr er innsamlel.

NORDLAND

S0r-Helgeland
Fine X-tvillinger av staurolitt opptil 5 em i kvarts er funnel.

Vefsn
M0rk r0dbrun vesuvian i krystaller opptil 3 em er funnet sammen med grossular (hessonitt)
og diopsid i kalkhorisonl.

Toven, Leirfjord: Det er fortsatt funnet brune grossularkrystaller sammen med diopsid.

Mosj0en
Klinozoisitt i store, stenglige, grabrune aggregater er funnet langs skogsbilveg. Enkelte
krystallflater er varmbrune.

Sandnessj"en
Her0Y: Tynt lag med sma prehnitt krystaller og klare kvartskrystaller er funnel. Pa baksiden
av stuffene er det mikrokrystaller av epidot og kvarts.

Hattfjelldal
Skarmodalen: Det har kommet ut en hel del bra stuffer med hematittkrystaller.

Susendalen: Svove/kiskrystaller opptil 2 em er funnel.

Mo i Rana
Storforshei: O/igoklaskrystall, 1 em, er funnet i vegskjoering.

Altermark: Fine, m0rk grabrune magnesittkrystaller opptil 3-4 em i kleberstein er funnel. JV

Krystaller med translucent, brun tremo/itt rundt m0rk gr0nn aktinolitt i talk er funnel.

Umbukta: Krystaller opptil 1 em av brungr0nn, ganske klar prehnitt i hvit feltspat er funnel.
Ogsa gulgr0nne, og i en druse brune krystaller opptil 1 em,

R0d"y
S0rfjorden: Klare kvartskrystaller med tessinerhabitus opptil 10-12 em, k/inok/orkrystaller
opptil 2-3 em ble funnel sommeren 2005. Sammen med litt sorte turmalinkrystaller opptil 2-3
em, rutil (sagenitt), titanitt (til 6 mm), albitt og stilbitt(?). I druser i granat-biotitt gneis.

Junkerdalen
Siderittlankerittkrystaller opptil ea 2,5 em, kvartskrystaller og rutilnaler opptil 7-8 em i kvarts
og frittstaende saml sma kalkspatkrystaller er rapportert.

Saltdal
Stor druse med titanitt, k/oritt og kvarts er funnel.
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Det er ogsa funnet 10sblokker med olivenbrune klinozoisttkrystaller opptil 4-5 em lange og 1
em brede i kalkspal. Dessuten 10sblokker med hvite/klare skapolittkrystaller og 10Sblokk med
fine titanittkrystaller opptil 2 em pa diopsid i kalkspat:

Rognan
Det er innsamlet en hel del kyanitt i kvarts.

Bod"
Hopen: I arer med kvarts og kalkspat er er det funnet opptil 5 em brune naler med turmalin,
trolig dravilt. Lilt magnetkis og diopsid ogsa tilstede.

Vattenlia: M0rkgr0nne krystaller av diopsid opptil 3 em i kalkspat er funnet i fine stuffer. Gul
beryl! er funnet i pegmatiltgang.

Fauske
Krystaller ava/bitt opptil 1,5 em med sehillereffekt er funnet sam men med mikro rutil og
svovelkis samt dolomitl.

Hadsel
Matmodern jerngruve, Lofoten: Diopsid krystaller og azuritt(?)krystaller er funnel.

TROMS

Bardu
Krystaller av k/inozoisitt, f1uorapatitt og a/mandin er innsamlel.

FINNMARK

Alta
Katjord kobberverk: Ka/kspatkrystaller og bergkrystal! med goethitt er rapportert.

Magemy
Skarsvag: Krystaller av prehnitt, ana/eim, svove/kis og sort turma/in (opptil 5 em) er funnel.

Nordkapp: R0dlige ana/eimkrystaller er innsamlel.

Honningsvag: Natro/itt, f0ykkvarts (opptil 5 em) og prehnitt pa natrolitt er funnet i krystaller.

Takk
En hjertelig takk til aile de som har delt kunnskap om mineraifunn med oss. En spesiell takk
til Alf Olav Larsen for mineralidentifisering og for kommentarer til manuskriptel.
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