
Nyfunn av mineraler i Norge 2009-2010

Fred Steinar Nordrum

Leteaktiviteten etter nye mineralfunnsteder har det siste aret veert ganske Iiten. Storparten av
funn som vi har fau kjennskap til , har skjedd pa allerede kjente lokaliteter. Funn av spesielt
gode makrom ineralstuffer er det oqsa relativt fa avo Jeg vii trekke fram de beste stuffene av
klinoklor fra Serfjord , grossular fra Toven og magnetitt fra Haltfjelldal i Nordland,
reykkvartskrystaller delvis dekket med brun stilbitt, og rosetter av hematitt fra Jelster,
vesuvian fra Kristiansand, gadolinitt fra Iveland, harmotom og ehabazitt/gmelinitt fra Ha i
Rogaland , ilmenitt fra Modum og diopsid fra Kraqere, Det er i tiIIegg rapportert funn av en del
interessante mikromineraler. Minst fern gode mineralfunn er forelepiq holdt hemmelig.

BUSKERUD

Hurum
Tofte: Reykkvartskrystaller pa orthoklas er innsamlel.
Fuglemyr: Funn av reykkvartskrystaller pa orthoklas.

Lier
Liertoppen : Funn av titanittkrystaller er rapportert.

Drammen
Sata. Konnerud: Noe vesuvian og grossular er innsamlel.
Sauesetra: Noen bra vesuviankrystaller er funnel.
E134 : Montmorillonitt Uernholdig) og fayalitt er identifisert.
Kleivenetunnelen . E18 : Mikrokrystaller av titanitt er innsamlel.

Nedre Eiker
Brudd et ved Nedre Eiker kirke (Batteriet): Mikrokrystaller av 1M muskovitt, anatas, stilbltt,
hematitt, kloritt, brookitt og kvarts er innsamlel.

Modum
Dypingdal, Snarum: En del stuffer med serpentin, hematitt og hydrotalkitt er innsamlel.
Overntjern , Snarum: En del stuffer med althausitt er funnel.
Geithus: Fine , blanke ilmenittkrystaller opptil 4x3x2 em i hvit , karbonatrik matriks er funnel.

VESTFOLD

Sande
I srna druser i drammensgranitt ved Nordre Jarlsberg brvgge er det funnet 23 forskjellige
mineraler, blant annet mikrokrystaller av allanitt-(Ce ), anatas, bertranditl, dolomitl , rutil,
sideritt og titanitt (identifisert av A.O .Larsen).
I Sando pukkverk er det funnet krystaller av kalkspat, f1usspat og zirkon, samt illitl.

Svelvik
Fra Juve pukkverk er det rapportert funn av ilmenitt og bertranditt.

Holmestrand
I en drus e i basalt er det funnet en ca. 2,5 em lang, hvit , singel , dobbeltlerminert
harmotomkrystall,
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I basalt er det ogsa funnet flere , ganske store druser med prehnitt; blank , men blek i farve.
Kvarts , kalkspat og laumontitt er tilstede.

Harten
Leveya : Druse , 20x10 em, med gulbrune heulandittkrystaller opptil 0,4 em er oppsporet i
basalt.
Skoppum: Funn av srna krystaller av goethitt pseudomorft etter pyritt , samt epidot og albitt i
blaererom i rhombeporfyr.

Larvik
Tuften (AS Granitl.Tvedalen: En rekke funn er gjort det siste aret . Et utva lg: Et ganske stort
antall behoittkrystall opptil 5 mm ble funnet pa en skrattliqqende pegmatitt i juni-juli 09.
Pegmatitten innho ldt blant annet oqsa leukofanitt, astrofyllitt, haekmannitt, eanerinitt og
thoritt.
Mange druser med pene ehiavenn ittaggregater pa natrolitt, albitt og analeimkrystaller, i
stuffer opptil 7-8 em store, ble funnet i august.
Et annet, naerliggende ehiavennittfunn inneholdt oqsa vannklare krystallaggregater av
karbonatholdig fluorapatitt (identifisert av AO. Larsen). Mineralene satt pa et underlag av
neotocitt.
I august ble det oqsa funnet analcimkrystaller oppt il 7 em og zireonkrystaller opptil 5 em, pent
sittende i analcim-matriks. Dessulen noe gul ehiavennitl i srna druser, og noe nalrolilt.
I el druserikl parti el annel sled ble del funnel pen nalrolitl i slore grupper.
I seplember ble del funnel fine , orange mikrokryslaller av wulfenitl pa en aegirinkryslall.
I oktober ble del funnel mye lurmalin (schorl) i sorte, glinsende vifter opplil 20 em.
Og en uke senere ble del oppdagel fire druser med slore mikroklinkryslaller (opplil
4x5x1 Oem) pavokst gul ehiavennitl pa den ene siden og et slort anlall pene natrolitlkryslaller
pa den andre siden. Mange sluffer var opplil 25x15x15 em.
I Tuften (AS Granil) er del oqsa funnel fine mikrokryslaller (opplil 0,1 mm) av lelrawiekmanitl
(idenlifisert av A.O. Larsen ).

Almenningen, Tvedalen: Pa tipphaugene er del funnet hulrom med milimeterslore,
neltfonmele (relikulaere) tvillingaggregaler av beho itl sammen med analcim , gonnarditl, kloritl
og epidydimitl. En saerdeles rik prove (6x3x3,5 em) inneholdl ca. 50 aggregaler av behoitl.
Del er ogsa funnel mikrokryslaller av el mineral i ankylittgruppen, forulen handstykker med
natrol itt, melinofan , ann itt, molybdenglans, zirkon , aegirin, magnetitt og litanitl.

TELEMARK

Kvartskryslaller opplil 20 em, noen delv is dekkel med hematitl, er fortsatt innsamlet i
forekomslen som forelepiq er holdl hemmelig.

Skien
Sandaen, Stulen: Nye druser med et slort anlall bergkryslaller, oftest lese, opplil 10 em
lange, er funnet pa lokalilelen som ble oppdaget langs Svanslulvegen i 2008 . Ganske mange
kryslaller er dobbeltterminerte.
Flekkern: Videre mol Svanslul ble del funnel druser fullslendig dekkel med epidolkrystaller.
Malrikssluffer opplil 10 em og epleqrenne kryslaller opplil 3-4 em er rapportert.
R0ra steinbrudd: Sprekkedruser opptil flere meter lange , 15-20 em brede og 50 em heye
inneholdl en god del melkekvartskryslaller. Kryslaller opplil 6 em heye og 4 em brede, i
grupper opplil 16x13x8 em, ble innsamlet. Skarpe og rene krystallflaler.

Porsgrunn
Sagasen larvikitlbrudd: En Iiten druse med bertranditlkryslaller er funnet.
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Dalen-Kj0rholt gruve. Brevik: En relativ stor druse med grahvite skalenoedere av kalkspat
opptil 10 em delvis dekket av mikrokrystaller av apofyllilt. Mange tvillinger med 127°30 '
vinkel, oqsa noen med 1800vinke l. En stuff med stilbiltkrystaller opptil 2 em med Iysebrun
kjeme.
Druse med store, sonerte skiver av kalkspal.
Druse med kalkspatkrystaller med mange flater, noen klare og noen frostel.
Druse med tenneforrnete kalkspatkrystaller.
Druse med apofylliltkrystaller, elongerte med kun basisflate pa termineringen. Noen med
rede innslutninger, trolig av hematitl.

Kragem
Det er gjort flere funn i forekomsten med edel diopsid. Det er oqsa funnet to bra stuffer med
krystaller opptil 5 em av hvit apatilt, sannsynligvis hydroksylapatitl. Det som har vesrt omta lt
som "palygorskilt" i forekomsten (Larsen & Evja 2009), er identifisert (vha XRD) som
aktinoliltasbest (A.O. Larsen).
Funn av tremoliltkrystaller, hvite til svakt gmnnlige, opptil 10 em lange i kalkspat er
rapportert.
Valberg: Hvite kalkspatkrystaller med "halt" og gule, romboedriske kalkspatkrystaller er
rapportert. Krystaller av skapolilt opptil 5x5x7 em med fin terminering er funnet i 2010 .
Ery1hrin med fin farve er oqsa observert. I 2009 ble de funne skapoliltkrystaller opptil 10x2x2
em. Det er oqsa innsamlet ilmeniltkrystall pa ca. 4 em, kobberkiskrystaller opptil 2 em,
prehnitl med god farve, albilt og svovelkis.

0STFOLD

Halden
Svingen pukkverk: Det er fortsatl funnet en del materiale med kvarts og epidol.

Aremark
Holt: Srna kvartskrystaller med inneslutninger av andre mineraler er funnel.

AKERSHUS

Nittedal
Bj0nndalen bruk : En del stuffer med skinnende, skarpkantete, kubeformete krystaller av
svovelkis i sterrelse 1-2,5 em var til salgs pa Eidsfosstreffel. Overdekkende kalkspat var
fjemet med syre . De beste stuffene var meget fine .

HEDMARK

Stange
Brynsasen: Ametyst, dolomitl og rundete , gule kalkspater er innsamlel. Pa en del
dolomitlkrystaller er det rece flekker av hematitl.

E6, Espa : En del druser med kvartskrystaller er rapportert. Fine grupper opptil 50 em med
kvartskrystaller opptil 20 em er innsamlel. Fantomkvartskrystaller er oqsa funnel.

Elverum
Midtskogen: Kalkspatkrystaller med forskjellige former er funnel.

OPPLAND

Sel
Ved Mysuseeter er det funnet srna, velformete anataskrystaller sammen med kvartskrystaller.
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Lesjaverk
Noe kyanitt er fortsatt innsamlel.

AUST-AGDER

Evje
Landsverk I: Funn av amazonitt, f1usspat , kvarts og psilomelan er rapportert .

Iveland
Storsynken. Knipane : l.yseqra kuler/halvkuler, 0,5-1 mm i tverrsnitt, av kamphaug itt-(Y) er
funnet (identifisert av A.O. Larsen). Flere stuffer har rik krystallisering (Breivik et al. 2010 ).
Cupritt sam 0,5-1 mm lange naler pa goethitt er oqsa funnel. Dette er fmstegangsfunn i
Iveland.

Litjern : Grupper av tynne, hvite naler av bavenitt er funnet i rikelige mengder. Bertrand itt sam
flattrykte , blanke krystaller er ogsa funnet i start antal l. Milaritt sam klare, Iysegmnne,
heksagonale mikrokrystaller er ogsa rapporter, samt rosa og farqelese, kuleformete krystaller
av apatitt, ca. 1 mm i tverrma l,

Frigstadomradet: Gadolinittkrystaller i god kvalitet, sterrelse fra 1,5 til 8x5 em, er rapportert,
samt en krystallgruppe av euxenitt-(Y) 7x4 em.

Rossasomradet: Spessartinkrystaller i god kvalitet, opptil 1,5 em i tverrrnal, er funnel.

Stell. Dalane: Det er utsprengt ny masse med pene almandin/spessartinkrystaller og et
forelepiq ukjent, sort mineral.

Birkenes
0ynaheia: Single mikrokrystaller (opptil 1 em lange) av ferguson itt-(Y) er innsamlel.

Riser
Ravneberget: En rutilkrystall, 3x2 em, er funnet i matriks av albitt og klinoklor.

VEST-AGDER

Krisliansand
Eeg: Funn av vesuviankrystaller i meget god kvalitel. En av de beste krystallene har
sterrelse 5x4.5x3,7 em med toppflate. Krystaller er funnet i over 10 em lengde .

ROGALAND

Ha
Naarb0: Det er rapportert funn av kalkspat, prehnitt, brune mikrokrystaller av heulanditt,
epidot i mikrokrystaller og noen fa, lange krystallbunter opptil 9 em, analeim i klare opptil 4
mm krysta ller, orangebrun harmotom oppti l 1 em, fakol ittisk ehabazitt og gmelinitt i intim
sammenvoksning opptil 1 em, samt svovelkis. Noen fine stuffer er funnel.

Sauda
Sauda sinkgruver: For noen ar siden ble det funnet en bergartlertstype sam besto av vifter av
eummingtonitt der mellomrommene i hovedsak fylt med gahnitt. Det er na laget noen skiver
av dette materia let, men stuffer med store naturflater er fortsatt de fineste .

106



HORDALAND

R01dal
Valdalen: Fortsatl er del funnel srna, gulbrune, gjennomskinnelige mikrokryslaller av anatas.

Sveio
Vandaskog : Pa Eidsfoss var del kassesalg av fioletl f1usspal fra Sveio .

Stord
Li-pegmalitlen: Monazitl-(Ce) som srna, gulbrune, veldefinerte , plaleformete kryslaller, og
eassileritl som srna, sorte korn i c1eavelanditl er funnel (idenlifisert av A.O. Larsen). Lepidolitl
er funnel som gra glimmer med slerk glans. Den fioletle glimmeren i forekomslen er
muskovilt.

Eidfjord
Hardangervidda Nord: Kalkspal romboedere i em sterrelese og i kuleformele aggregaler er
funnel i druse hvor del i 2008 og 2009 ble innsamlel fine bergkryslaller opplil10-12 em.

0ygarden, ulenfor Bergen
I srna druser i kvarts er del funnel orangemde kryslaller opplil 0,7 em av gmelinitl-Ca,
sammen med fellspal og kalkspat.

Bergen
Pa lndustriomradet Kokslad er del funnel kalkspalkryslaller.

Flesland: Analcim opplil 1 em, kalkspal (i flere generasjoner, oqsa som seplere) og kobberkis
opplrer i en forkaslningssone nssr Flesland kai. I samme ornrade er del funnel slilbitl og
laumontitt.

Lindas
Ulvidelse av Knarvik kje'Psenler : Pa anleqqsornradet i Knarvik er del funnet rutil (sagenitl )
som oppt il 5 em lange og mm lykke, redbrune naler, kuleformele aggregaler av kloritl,
gmnnbrune kryslaller av epidoUklinozoizitl, hvile apalitl mikrokryslaller, svovelkis opplil 2 em,
hemalitl, adular, magnetitt og mikro qulqrenn lilanitl .

Masfjorden
Skarpfjellnakken: Granalkryslaller (anlagelig almandin) i velulviklele ikosilelraedere i em
sterrelse i kvartsrik pegmalitl.

Rad0Y
Manger: Hemalitl, svovelkis, titanitl, adular, magnetitt og apalitl funnel i byggefell i
Grarnyraornradet,

SOGN OG FJORDANE

Gulen
Kvartskrystaller er funnel i Ynnesdalen (bergkryslall). Reykkvartskrystaller opplil 10 em er
funnel i klorittfylle druser i anleqqsornradet ved den nye Brandasundvegen . Det er oqsa
funnel titanitl, epidol og svovelkis.
Sl0vag : l.ysebla apalitl opptil 5 mm innvoksl i biol itl i pegmalitl. Svovelkis i nrerliggende
vegskjrering.

Jelstar
Lunde: I nye vannkraftslunneller er del funnet noen fa, ganske store druser.
Reykkvartskrystaller oppliJ 25 em, reykkvartskrystaller med overtrekk med varmbrun stilbitt
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og reykkvartskrystaller med dotter med blekqrenn kloritt er vel de mesl speklakulcere
sluffene fra drusene, men del er oqsa funnel kalkspal, bla flusspal, muskovitt, barytt,
magnelitt, titanitt, fellspal og laumonlitt . Pa lipphaugene ulenfor er del dessulen funnel gips ,
anhydritt og svovelkis. Noen av mykkvartskryslallene med sl ilbitt er megel fine .

Skei: I en vegskjcering ble del funnel en ea. 1 m slor, leire/kloriltfyllt druse med lese rosetter
av hemalitt pa opplil 6-7 em i diameler. De besle var av megel hey kvalilel.

Stranda
Hellesylt: R0dlig slilbitt opplil 2 em er funnel i are.

Valldalsvalnet: Fine bergkryslaller er funnel i ncerhelen av dammen.

Svandalsflona : I fyllitt ble del funnel adularkryslaller og litt kvarts og analas opplil 7 mm. Ved
dam men la del lese, reinvaska epidolsluffer.

M0RE OG ROMSDAL

Aure
Auresundet: Druse med grahvile kryslaller av seplerkalkspal opplil 3-4 em er funnel ncer
sjekanten . En del bra kryslaller med fin form .

S0R-TR0NDELAG

Oppdal
Slorlidalen: Gulhvile f1uorapalittkryslaller opplil 2-3 em er innsamlel.

Rennebu
Mark0ya, Ulfsberg: Honningfarvele, romboedere av kalkspal opplil 3-4 em er funnel sammen
med laumonlitl og palygorskitt .

Meldal
Lokken : Nye ganger med axinitt i kalkspal er funnel.
Storas: Jaspis med svovelkis og svovelkiskryslaller opplil 2 em er innsamlel.

Afjord
Langs RV715 nord for Afjord senlrum er del funnel slilbitt, prehnitt, litanitt, albitt, klinoklor, Iys
glimmer og el par andre mineraler som forelepiq ikke er idenlifisert.

Roan
Pa Eidsfoss ble del lilbudl reykkvarts. i Iii dels fine grupper, fra del gamle funnsledel i Roan.

NORD-TR0NDELAG

Snasa
Himsj0en: Mikrokryslaller av brewsleritt-Sr, aneylitt-(Ce ), kalkspal og svovelkis er funnel.

Lierne
Serll: Nye druser med kvartskryslaller er apnet, Funn av kvartsperimorfoser etter kalkspal.
Del er ogsa funnel seplerkvarts.
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NORDLAND

Hattfjelldal
Skarpkanlele magnelittkryslaller opplil 1,5 em er funnel i klorilt. De gode sluffene er
sandblast. Fortsatt er del funnel fine kvartskryslaller. Sepiolitt er oqsa rapportert.

Mosj0en
Toven: Fine funn av redbrune grossularkryslaller pa opplil over 4 em ble rapportert i 2009.
Noen sitter penl med hvil bakgrunn (fellspal) og andre pa qrenn bakgrunn (diopsid). Mange
kryslaller er ganske gjennomskinnelige. Srna kryslaller av diopsid og vesuvian er ogsa
funnet.
Mosjl2len: Gulorange hundelenner av kalkspal (skalenoedere) opplil 5 em er rapportert.

Hemnes
Korgenfjellet: Funn av kryslaller av slilbitt, grossular og prehnitt er rapportert.

Rana
Allermark: Slore individer av gulgmnn apalitt er funnel i blokk fra lalkgruva. De f1esle ble
edelaqt fordi de la innestept i bergarten. En del av individene var gjennomsiklige og med
slerk, fin farve . Driften av Allermark lalkgruve ble innstill ved ulgangen av 2009.
Sl2lrfjorden: Megel fine, blanke kryslaller av klinokl or opplil 2 em ble funnel i 2009, sammen
med noen hell klare bergkryslaller. Noen mikrokryslaller av analas ble observert inne i
kvartskryslall.

S0rfold
Buviknakken, Buvika: En del nyinnsamlele sluffer med almandinkryslaller var framme pa
sleinlreffel pa Eidsfoss i 2009.

Fauske
Suliljelma: Svovelkiskryslaller opplil 4 em er funnel i klorittskifer.

TROMS

Nordreisa
Slorslett : Funn av slilbitt, kalkspal, kvarts , svovelkis , kobberkis og grossular er rapportert.

Tromse
Kvall2lya: Baolitt (tersteqanqsfunn for Norge) er funnel som srna mikroskopiske korn i en
ullrapolassisk gang sammen med K-rik magnesioarfvedsonitt, orthoklas, apalitt, kloritt og el
ukjenl Na-Mg-Ba fosfat. Funnel er beskrevel av Zozulya el al. (2010).

FINNMARK

Alta
Kaflord : Kryslaller av kvarts , kalkspal og svovelkis er funnel.

E93: Analeim og aklinolitt i kryslaller, saml kalkspal, kobberkis, bornitt og hemalitt er
rapportert.

Nordkapp
Honningsvag: Funn av epidol, prehn itt, laumonlitt , ehabazitt, magnelitt, svovelkis og lurmalin
er rapportert.

Masl2lY
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Hav0ysund: Funn av stilbitt, kvarts, almandin , kalkspat, svovelkis, laumontitt, lilanitt, barytt,
palygorskitt, fluorapatitl, epidot og adular er rapportert.

Batsfjord
Batsfiordfiellel: Funn av krystaller av epidot, albitl og kvarts er rapportert.

Generelt
Artikler om tre nye mineraler fra Norge ble publisert i 2009-2010, stetinditt fra Tysfjord
(Schluter et al. 2009) og alflarsenitt fra Tvedalen (Raade et al. 2009) og heftetjernitt fra
Heftetjern, Terdat (Kolitsch et al. 2010).

Undersekelsen av rnagnesitter og dolomitter fra Norge i samlingene til Naturhistorisk
museum pa Teyen resulterte i mange interessante identifikasjoner (Selbekk et al. 2010).

Tilsvarende er apatitl fra mange norske forekomster av interesse for mineralsamlere
analysert for a klarqiere identiteten (fluorapatitl, klorapatitt eller hydroksylapatitt) (Nord rum et
al. 2010).

Rinkitt (tidligere kaltjohnstrupitt) er identifisert fra fire forekornster i Lanqesundsfjordomradet
(Larsen & Erambert 2010).

Takk
Mange har bidratt med opplysninger, og jeg vii i ar framheve Per Lid Adamsen, Peter
Andresen (MinDat blogg), Tor Jern Andresen, Ingulv Burvald, Karl E. Dalen , Vegard Evja ,
Torgeir T. Garmo, Kjell Gunnufsen, Egil Hollund , Chris Holstad, Jan Holt , Harald Kvarsvik,
Alf Olav Larsen, Knut Edvard Larsen, Stig Larsen, Marcel Naumann, Inge Rimestad,Einar
Teppen og Harald Taagvold . Alf Olav Larsen og Knut Edvard Larsen takkes for kommentarer
til manuskriptet.
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