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Nyfunn av mineraler i Norge 2006-2007

Fred Steinar Nordrum

Det fl2llgende er en kort oppsummering av en del funn av mineraler i Norge som vi har blitt
kjent med siden fjorarets mineralsymposium pa Kongsberg. Det er sikker gjort mange funn
som vi ikke kjenner til. Mange av funnene og en del av funnmaterialet har vi ikke sett. Deler
av teksten stammer dertor direkte fra opplysninger fra mineralsamlere.

AKERSHUS
Ullensaker
Rambydalen Dukkverk: Mikrokrystailer av epidot, klinozoisitt, titanitt, f1usspat, laumontitt og
kalkspat, samt apatitt opptil 2 em, skapolitt naler opptil 2 em, svovelkis kuber opptil 1 em,
vifter av hvit til orangegul stilbitt, og kvarts opptil 5-6 em er funnel.

BUSKERUD
Drammen
Kleivenetunnelen. E18: Ill2lpet av tunnelarbeidet ble det observert noen druser, men
mineralfunnene var pa langt ncer sa bra nar det gjelder antail og kvalitet som man kunne
hape pa. Noen fa gode stuffer med et stort antaillysegule kalkspatkrystaller, opptil 2,5 em,
pa rl2lykkvartskrystailer, opptil 4-5 em, ble innsamlet. Et gulorange belegg pa kvartsen er
trolig montmoriilonitt. Litt orthoklas og en annen generasjon kalkspat var ogsa tilstede.
En annen druse hadde kvartskrystailer opptil8-10 em, delvis dekket med sma spisse
kalkspatkrystailer og noen steder blekbla flusspat med enkelte sma, kubeformele kryslaller.
Svovelkis ble ogsa observert.
I en lredje druse ble del ett sled observert rl2lykkvartskryslailer sammen med sma
orthoklaskrystailer, el annet sled svovelkiskuber, sma f1akformele molybdenglanskryslailer,
laumonlitt, flilykkvarts og orthoklas delvis dekkel av finkornet kloritt.

Konnerud: Del er funnel flusspalkryslailer, den sll2lrsle 2,5 em, og sorte, grl2lnne og gule
andradittkryslailer.

Lier
Liertoppen: I sma druser i granitt er del funnel aggregater opplil 0,5 em av vannklare,
plateformete mikrokrystailer (opplil 1 mm brede) av lanlhanitt-(La) (idenlifisert av A.a.
Larsen). Det er ogsa funnel druser med kvarts og amelyst. Andre mineraler som er funnel i
omradet: Apatitt, analas, kalkspal (flere former), flusspal, laumonlitt, slilbitt, epidol, titan itt,
andraditt, barytl, woilaslonitt, svovelkis, molybdenglans, orthoklas og albitt.

Modum
Funn av kryslailer av hydroksylapatitt opplil 4 em, hornblende opplil 8-9 em og lurmalin opplil
5 em er rapportert.

Sigdal
Dessarudmark: Del er funnel kryslailer av albitt, flusspal, lilanitt, kvarts, beryil og woilaslonitt.

Kr"dsherad
Bjerknes: Noen monazittkryslaller i pegmalitten er innsamlet.

VESTFOLD
am mineralfunn i s0ndre Vestfold lavaplala, se artikkel i dette hefte av K.E. Larsen & Slig
Larsen.
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Svelvik
Juve pukkverk: Det er funnet krystaller av rutil, kalkspat, rl2lykkvarts, bertranditt og
akvamarin, samt svovelkis, feltspat og hyalitt, men ingen spesielt bra funn.
Marias: Det er funnet terminerte, ganske klare, men nesten farvell2lse akvamarinkrystaller
opptil 5 em, og ogsa krystaller av rl2lykkvarts (opptil ea 5 em), flusspat og ruti!.

Holmestrand
Bentsrl2ld: Pa en industritomt ble en gang med store druser med prehnitt og enkelte
kvartskrystaller pa prehnitten funnet av en svensk samler.

Larvik
Ny trase E18: 0st for Bommestad bru, nrermere Holms kafeteria, ble det funnet
polymignittkrystaller opptil 5-6 em, pyroklor opptil 0,5 em, samt kuleformete aggregater av
prehnitt i hulrom, albitt og epidot.

Tvedalen: I Tuften er det funnet druser med sma, men formmessig uvanlige
thomsonittkrystaller, dels som platekrystaller i vifteform, dels som korstvillinger. Kremgule
mikrokrystaller av bastnasilt er innsamlet. Hambergitt i ml2lrk masse av Fe,Mn-oksid
hydroksider er funnet i samme brudd sammen med thoritt. Nytt for oss var at det i 2003 ble
funnet vifter av elongerte, regelmessige arsenkiskrystaller (opptil 1,5 em) i kloritt.
I Vevja II ble det i februar funnet knl2lttsma, rI2ldbrune krystaller av wickmanilt pa en stuff med
apofyllitt, natrolitt og gonnarditt.
I f:?Jstskogen er det funnet mikrokrystaller av he/vin og epididymitt, samt hambergitt og
leukofan. En Iysegul klump av helvin med en diameter pa 5-6 em inneholdt inneslutninger av
sinkblende og rhodochrosilt. Sma mikrokrystaler av markasitt og dessuten pyritt (enkelte i
naleform) pa montmorillonitt(?).

Vardasen/Malerl2ld: I miarolittisk sprekk i MalerflJd brudd er det funnet mikroskrystaller av
gaydonnayilt, katap/eiilt (vifter) og hilairitt. Sma beige krystaller opptil 0,3 mm funnet i
Malerl2ld viste seg a vrere petarasilt (identifisert av A.O. Larsen). Dette er antakelig den
fjerde forekomsten av dette mineralet som fl2lrste gang ble beskrevet fra Mont St. Hilaire. Det
bJe funnet sammen med gaydonnaitt og hilairitt.

TELEMARK
Porsgrunn
Dalen-Kjl2lrholt gruve: Uk de siste arene er det gjort fa betydelige drusefunn i gruva. En del
mindre duser har gitt noen bra stuffer og noe materiale er innsamlet fra kjente druser. Verd a
nevne er at det er funnet noen fa stuffer med ganske store apofyllittkrystaller (opptil ea 3 em
lange) og stilbittkrystaller (opptiI2.2 em lange). I den digre drusa, funnet i 2002, er det funne
noen pene svovelkisstuffer, med kuber og kuboktaedere opptil 3 em, de fleste sammen med
palygorskitt. Det er funnet to nye, stl2lrre druser av interesse: En druse med grahvite,
kortprismatiske krystaller med romboederterminering med diameter opptil3,5 em, og en
druse med rosetter av elongerte romboedere opptil 3 em, ofte i rosetter, med farge fra
gulorange, gult, blaga og gra. Fra taket hang det aparte krystaller, opptil 7-8 em, ofte f1ere
individer i parallellvekst, som synes a vrere mer eller mindre naturlig etset. En del av
materialet fra denne drusa har etter var mening ekstrem estetisk form og farve, og er til tross
for relativt sma krystaller, noe av det fineste som er funnet i denne forekomsten.

Tvedalen: I Sagasen brudd er det funnet sinkblendekrystaller opptil 1 em med blyglans langs
spalteflater. Det er funnet mikrokrystaller av wulfenitt og eerussitt og dessuten vakre, mm
store spherulitter av hydrozinkitt.

Skien
Vadretteskogen: Mikrokrystaller av casa/ilt (naler, noen med springfjrerform) innsamlet i et
skjerp, sammen med mikrokrystaller av sinkblende og blyglans.
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Ulefoss
Mikro pyrolusittkryslaller saml baryttkryslaller pa smadruser i massiv romaneehitt er funnel i
fl21dberg i Fen-fellel.

Krager"
Slussdalen: Del er apnel en ny, slor druse med hornblendekryslaller, med mange
singelkryslaller men ogsa noen grupper. Den sll2lrsle kryslallen skal vrere bortimol 30 em
lang, men den er liml.

Valberg: Del er funnel svovelkis pseudomorfl etter magnetkiskryslaller (opplil 1 em) og sma
naleformele kryslaller av ilmenitt.

Sannidal: Ruti/kryslaller og i1menittkryslaller pseudomorfl omvandlel Iii rulil er funnel, saml
lepper med amfibolasbesl med lrader opplil 4-5 em.

AUST-AGDER
Iveland
Liljern pegmalitten: Lepidolitt er analysert og idenlifisert (Larsen & Erambert 2007).
Glimmeren opplrer i ganske slore mengder i el begrensel omrade i lipphaug. Dette er fl2lrsle
betydelige funn av Li-glimmer i Evje-Iveland.

Birkeland: En megel fin eolumbittkryslall ble funnel i 2006, ea. 7x2x3 em. Ogsa en kryslall
som var ea 3 em lang.

Sleli: Sluff med 4 em, dobbeltterminert eolumbittkryslall liggende pa flale, sammenvoksle
almandinkryslaller funnel av tysk samler.
En sluff med en ea. 10 em eolumbittkryslall pa malriks saml omlag 10 andre gode sluffer
med kryslaller over 2-3 em funnel av norsk samler. Ogsa fine monazittkryslaller opplil 1 em,
almandinkryslaller opplil 3-4 em, bade runde og flale, ogsa kryslaller i muskovitt, saml
muskovittkryslaller i rl2lykkvarts. Svovelkis. Mikrokryslaller av alvitt (zirkon) og xenolim.

Siobrekka: Sma lysegrl2lnne, annen generasjon gadolinittkryslaller er funnel (idenlifisert av
A.O. Larsen).

Fra Solas er del rapportert mikro epilaksiske sammenvoksninger av xenotim og zirkon, saml
mikrokryslaller av euxenitt.

Lile brudd, ukjenl navn: Fine, grl2lnne, 2-2,5 em apatittkryslaller er funnel.

Evje og Hornnes
Landsverk I: Del er fortsatt funnel kvarlskryslaller (opplil15 em) med stilpnomelan,
titanittkryslaller (opplil1 em) og flusspatkryslaller. Se for I2lvrig slor artikkel om pegmalitten i
MineralienWel1 (Revheim 2007).

Froland
Kleggasen: Nyfunnel maleriale med rubin var framme pa mineralmessa i Moss hl2lslen 2006.

VEST-AGDER
Kristiansand
Mineralene i Kvivikdalen (Alefjrer) manganforekomsl blir beskrevel i artikkel i dette skriftel
(Breivik el al. 2007).
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ROGALAND
Ha
Nrerb0: I et steinbrudd er det funnet gjennomskinnelige, brune til gr0nne klinozoisittkryslaller
opptil ea. 10 em lange og nesten 1 em tykke i kloritt og i druser. Kvarts, feltspat, stilbitt,
prehnit, barittt, ana/eim og heulanditt er ogsa rapportert. Slore romboederkryslaller av
kalkspal dekkel av kloritt. Lysebrune mikrokryslaller av slilbitt i lepper. Lysegule, glassklare
mikrokryslaller og st0rre lilanittkryslaller delvis dekkel med kloritt (opptil ea 5 em) sammen
med klinozoisill. Enkelle megel slore kvartskrystaller.

OPPLAND
Sjak
0vre Otta-ulbygginga: Del er gjort mange nyfunn pa berghallene etter kraftverkslunnelene
siden Torgeir T. Garmos foredrag og artikkel pa fjorarels mineralsymposium (Garmo 2006).
En forel0pig funnoversikl blir presenlert i delle skriftel (Garmo 2007). En oppsummerende
artikkel av Garmo vii komme i el av de nesle numrene av MineralienWelt.

Lesja
Del er fortsatt innsamlel kyanitt i forekomslen.

HEDEMARK
Stange
Noen fa ametystkryslaller er funnel.

M0RE OG ROMSDAL
Tingvoll
Asp0ya: Noen sma sprekkedruser med ametyst er fortsatt funnel, med bittesma
mikrokryslaller av svovelkis.

Volda
Tunnelen Eikesund-Volda: Heulandittkryslaller, klare Iys gule, opplil 1 em. Laumonlitt,
vermieulitt(?).

Averey
Noen fa, sma seplerametysler er funnel, men neslen all kvarts og kalkspat i over el dusin
nye oppsporete druser er 0delagl av naluren selv.

S0R-TR0NDELAG
Meldal
L0kken Verk: Del er funnel flere sma druser med axinitt opptil 1 em.

Rennebu
Iglfjell: Epidotkryslaller opptil 3-4 em i kvartsgang er funnel, saml sma bergkrystaller i druser i
jaspis.

Oppdal
L0nsel: I sleinbrudd ble del funnel f1ere ganske slore druser med stilbitt og ka/sitt opplil 1-2
em.

Storlidalen: Brune, bladformele titanittkryslaller opplil 1 em, sammen med mikroklin, adular
og kvarts. Annel sled kyanitt naler opplil10 em i glimmerskifer (slalgra) og kvartsarer
(himmelbla). Tredje sled prehnitt og klinoklorkrystaller opptil ea. 1 em.

Trollheimen, Blah0: Blek gr0nn iii g0nnbrune kryslaller av xenotim opplil 0,5 em, ruti! opplil
1-2 em, monazitt 1-2 mm, samt i1menitt, hemalitt, slellerill, og heulandill er rapportert. Pa el
lile omrade i 0yegneisen var feltspal0ynene gr0nne.
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Kvikne
Kviknefiellet: Fine, n!lde rombedodekaederkryslaller av a/mandin oppliI1-1,5 em i biolittskifer.

NORD-TR0NDELAG
Verdal
Kvartskryslaller med kun pyramidelopp, opplil 10 em brede og 5 em hl2lye, er funnel i druse.
Sadelformele fe/tspatkryslaller opplil 0,6 em sitter pa kvartskryslallene.

Steinkjer
Ny lrase E6: Gulhvil Iii blekrosa a/bittkryslaller opplil 1 em og kvartskryslaller (lessiner) vanlig
1-2 em, maks 4-5 em lange.

Lierne
Sl2lrli: Sladig blir del funnel druser med kvartskryslaller. Bl2lrsleformel mineral i rl2lykkvarts er
a/bitt (idenlifisert av Harald Folvik).

NORDLAND
Svenningdal
Arsenkiskryslaller, opplil 0,5 em, er funnel i kvarts.

Vefsn
Toven: Brune grossu/arkrystalleropplil ea. 2 em er funnel.

Hattfjelldal
En hel del kvartskryslaller er innsamlel.

Saltdal
Maleriale er innsamlel fra en forekomsl med brune, gjennomskinnelige k/inozoisittkryslaller i
kalkspal. Malerialel ma syres. Fine kryslaller opplil 5-6 em lange og1,5 em brede er
innsamlel. Kryslaller opplil 15-20 em er observert i fasl fjell.

Fauske
Ll2lgavlen: A/bittkryslaller opplil 2-3 em og dolomittkryslaller er funnel.

Suliljelma: Sti/bitt i hvile kuler opplil 1,5 em i diameler pa aklinolitt er funnel i god kvalilel.
Svove/kiskryslaller i lerninger opplil 5 em er funnel i kloritt.

Rl2ld"y
Sl2lrfjorden: Kvartskryslaller med inneslulninger av rulil og amfiboi er rapportert.

Lur"y
Tonnes: Rombedodekaederkryslaller opp Iii 1 em av magnet/tt i sukkerkvarts er funnel, saml
flogopitt i kvarts. Del er ogsa funnel en pegmalitt med beryl I.

Mo i Rana
Allermark: Kryslallfragmenler opplil 1,5 em av slipbar k/orapatitt er innsamlel.

Slorakersvaln: Blekgmnne kromdiopsidkryslaller, slerkgmnn fuchsitt og pyritt (opplil 2 em)
opplrer i kalkspal-dolomittlag.
En annen samler har funnel fine, lerminerte epidotkryslaller pa 2-3 em.
En lredje samler har funnel bergkrystaller og r"ykkvarts, de flesle omlag 6-7 em lange og ea.
3 em brede. En kvartskryslall var 16 em lang og 10 em bred.

Mofjellet: Fra oppslag i media skal del voere gjort el funn av synlig gull i fasl fjell.

65



Kjerring"y
Sma, blekgmnne bery/lkrystaller er funnel.

Tjeldsund
Ramsund: Druse med sma, lange, tynne kvartskrystaller samt noen klumper med massiv
mlllrk fiolett f1uoritt.

TROMS
Kvmfjord
Warwiekitt er identifisert av Per Bille (pers. medd.) i samme materiale som ludwigitt fra
Godfjorden, Vestralen. Borater i h0ymetamorfe bergarter. Stedegne IlIlsblokker. Antagelig
flllrste funn i Europa.

Bardu
Neslia: En ny druse med kvartskrystaller ble apnet i 2006. Korte, tykke krystaller opptil ea. 1
kg.

Salangen
Fortsatt er det funnet kvartskrystaller sammen med adular og grafitt.

FINNMARK
Alta
Kafiord kobberverk: En xenotimkrystall, 1 em bred, er funnel.

Masi
Store stykker med fuehsittrik gneis fra Masi var til salgs pa steintreffet pa Eidsfoss i fjor.

Nordkapp
Skarsvag: Krystaller av ana/eim (vannklare), stitbitt, granat og sort turmalin (opptil ea. 3 em
lange) er innsamlet, samt gul kvarts.

Takk
En hjertelig takk til aile som har delt sin kunnskap om mineralfunn med oss. En spesiell takk
til Alf Olav Larsen for mineralidentifiseringer og kommentarer til manuskriptel.
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