
-
Noen nyfunn av mineraler i Norge 2010-2011

Fred Steinar Nordrum

Leteaktiviteten etter nye mineralfunnsteder har det siste aret veert ganske liten. Storparten av
funn som vi har fat! kjennskap til, har skjedd pa allerede kjente lokaliteter. Funn av spesielt
gode makromineralstuffer er det ogsa relativt fa avo Jeg vii trekke fram de beste stuffene av
anatas fra Odda, kalkspatstalaktitter fra Brevik, vesuvian fra Kristiansand, diopsid fra
Kragem og gmelinitt-Ca fra 0ygarden ved Bergen. Pa den andre side har aktiviteten med
identifisering og beskrivelser av norske mineraler neppe v eert st0rre siden Bmgger og
Goldsehmidts dager, men dette dreier seg stort sett om mikromineraler.

BUSKERUD
Hurum
Druse med r0ykkvartskrystaller opptil 10 em og ortoklaskrystaller dekket med kloritt opptil 5
em er rapportert.
Annen druse med single, dobbeltterminerte r0ykkvartskrystaller opptil 7 em lange og 2,5 em
tykke.
Tredje druse med ortoklaskrystaller dekket av et tynt lag med glimmer sammen med brun
albitt.
Thorstvet: Kvarts-ortoklasstuffer med enkelte fiolette flusspatkrystaller opptil 6-7 millimeter,
samt prehnitt.

Svelvik
Juve pukkverk: To druser med mykkvarts, ortoklas, albitt, muskovitt og flusspat. Flere
mykkvartskrystaller st0rre enn 10 e m, men kvaliteten kunne veert bedre. Noen bra stuffer
med en yngre, Iysfarvet r0ykkvarts pa rosa ortoklas.

Modum
Ramfoss: Mikroklinkrystall, Carlsbad-tvilling 5x7 em, og titanittkrystall 1,5x2 em er innsamlet.

VESTFOLD
Holmestrand
Sj0skogen: Gr0nne prehnittkuler pa k lare kvartskrystall opptil 4-5 em er innsamlet. Bla,
baryttkrystaller opptil 2,5 em er funnet. Sterkt etsete krystaller opptil 5 e m. Funnet
uregelmessige bleererom i B1 basalt.
Solumsasen: Meget fin, ganske massiv krysokoll med botryoidal overflate er funnet.

Sandefjord
Virikkollen: I druse i larvikittpegmatitt ble det fun net mikrokrystaller av epididymitt, bertranditt
(trillinger), glimmermineral, kalkspat, parisitt-(Ce)(?), samt sma, mde granater og sma
mykkvartskrystaller.

Larvik
Tvedalen, AS Granit: Gedigent bly og litharge (PbO) er identifisert av AOL etter funn av P.
Andresen. Druser med natrolitt av forskjellig kvalitet og st0rrelse og noe analeim.
E18, Pauler: Behoitt ble funnet i 2009 og 2010.
Malemd, Midtfjellet brudd: Tynn pegmatitt med sma druser. Mye gonnarditt og analcim, Iitt
gaidonnayitt, katapleitt, pyritt, kloritt og kalkspat. Flere sma druser med gonnarditt og hilairitt
er rapportert.
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Byggeloml RV 301 Slavern: I hulrom mellom fellspalindivider opplradde mikrokryslaller av
heulandill, kalkspal og svovelkis saml sma mengder med zirkonolill, pyroklor og zirkon.

TELEMARK
Porsgrunn
Dalen-Kjl2Jrholl kalksleinsgruve: Fra drusa med orange kryslaller, funnel i 2008, ble del i
begynnelsen av desember funnel ei lilleggsdruse. Hapel var a finne flere orange kryslaller,
noe som ogsa ble gjort, men de var overvoksl av slalakliller med forskjellige former og med
gjennomskinnlige farvesoneringer i sjalleringer av gull og brunI. Stalaktitlene var i forskjellig
lengde, opptil ea. 20 em. Dessverre hadde den ekstra vekten fl2Jrt til at krystallene var Il2Jsnet i
rota, slik at de f1este stalaktiltene ble funnet i en haug pa drusegulvet, og mange var mer
eller mindre skadel. De beste stalaktitlene er meget allraktive.
En annen, ny krystallkombinasjon fra denne gruva er stuffer med bladspat med kammene
dekket med sma, klare, funklende apofyllillkrystaller. Stuffene er utstillingsvennlige, men
drusa var lita, sa det ble innsamlet relativt fa sluffer. De stl2Jrste var ea. 22x12x1 0 em.
Ei druse med rundete fantomkrystaller opptil 12 em med hvile og klare deler ble ogsa funnel.
Noen krystaller var 180° tvillinger. Samme druse hadde ogsa mindre 127°30'
skalenoedertvillinger med en ny kalsitlvekst pa flankene, som kunne Iikne Yinger. De fleste
av disse tvillingene var 2-5 em hl2Jye.
Gmnne mikrokrystaller av flusspat er funnel.

Krager"
Valberg: Flere drusefunn: Skapolitlkrystaller opptil 10 em sammen med ilmenitlkrystaller
opptil5 em.
Sma druser med skapolittkrystaller opptil 6 em.
Druse med pen rosa albitl, kalkspatkrystaller opptil 5 em, epidot og prehnitl. I bunnen av
drusa ogsa lilanitl og ilmenillkrystaller opptil 4 em samt skapolillkrystaller opptil 7 em som er
gall over til epidol.
Druse med rosahvit albill og kobberkiskrystaller opptil 1,5 em. Perimorfoser av albill eller
kalkspatkrystaller.
I annen druse grupper opptil 5 em av kobberkiskrystaller pa hvit albill.
Senest er det funnet brune, kortprismatiske, skarpkantete enstatillkrystaller, med opptil 3 em
bred terminering, men med bare 0,5-1 em hl2Jye prismeflater. Med delvis omvandlet yllerdel
og friskere, varmbrun kjerne. Carrollill, retgersill (grl2Jnt sekundcermineral, nyll for Norge) og
violarill er identifisert pa NHM i Oslo (Selbekk et al. 2010).

Pa ny industritomt, Kammerfoss: Flate ilmenillkrystaller opptil 5 em sammen med klinoklor.
Senere samme sted aktinolill i krystallvifter opptil 4-5 em sammen med klinoklorkrystaller pa
1-1,5 em dekket med sma, skinnende blanke magnetillkrystaller.

Litangen kvartsbrudd: Stort antall druser opptil fJere meter i bredde og dybde dekket av
kvartskryslaller opptil 3 em. Stort sell bare toppflater. En del fantomer. Mange med rl2Jdbrune
eller gule jernoksider.

Sannidal: Noen diopsidkrystaller opptil 6 em, ogsa noen grupper, samt hydroksylapatill
krystaller opptil 5 em og aktinolillasbest opptil 4-5 em er funnet siste ar. En spesielt fin
diopsidstuff. I ncerheten er det funnet ei druse med kvartskrystaller opptil 2 em med
naleformete inklusjoner som siller pa diopsid og amfibol.

Bamble
Kjerulfingruva, Nedre Hafrdal: Funn av krystaller av omvandlet wagnerill ("kjerulfin") og
lavleformete i1menillkrystaller opptil 6-7 em.
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0STFOLD
Halden
Svingen pukkverk: Stuffer med albitt. kvarts og kobberkis er innsamlel.

AKERSHUS
Ski
Industriomrade: Ved sprengning kom det fram almandinkrystaller opptil 7 em ikledd
skiferkappe.

Nittedal
Bjl2mndalen bruk: En kalkspatare med fine sinkblendekrystaller opptil 1,2 em er funnel.

HEDMARK
Stange
Brynsasen: Kalkspatkrystaller, hvite og klare, som skeive skiver med mikro pyrrhotittkrystaller
er rapportert.
E6 Skaberud: Fantomkvartskrystaller med blagratt ytre lag.

Elverum
Midtskogen: En druse med kalkspat og kvarts er funnel. Mikrokrystaller av kvarts, noen svakt
ametystfarget, pa dolomitt er ogsa rapportert.

Trysil
Trysil pukkverk: Ml2Jrkbla mikrokrystaller av flusspat fangs sprekker.

OPPLAND
Lesja
Fortsatt er det funnet bra med kyanitl.

Lom
Leirholet. Leirdalen: Mikrokrystaller av ehabazitt ble funnet en tid tilbake.

Vestre Slidre, Valdres
Skiferbruddet: Bla mikrokrystaller av anatas er innsamlel.

AUST-AGDER
Risl!lr
Ravneberget, Sl!lndeled: Rutil etter titanitt, krystall pa 14x10 em. Aktinolitt naler sammen med
mindre rutil- og albittkrystaller. Pektolitt etter titan itt, krystaller opptil ea. 2 em.

Evje
Landsverk I: 40 em druse med albitt og adular og grupper med dobbeltterminerte
kvartsflytere med hvite topper. 20 em druse med kvartskrystaller opptil 8 em overtrukket med
stilbitt og stilpnomelan saml kvartskryslaller med hematiltfantomer.

Iveland
Eikasmyra: Sorte (ml2Jrk fiolette) f1usspatkryslaller opptil 1 em sammen med vannklare
kvartskrystaller i kvartsare er innsamlel.

Froland
0inaheia: Brune titanittkrystaller opptil 5 em (flere er battvillinger). apatiltkryslaller opptil 2 em
og aktinolittkrystaller er innsamlel.

111



-
Arendal
En fin stuff med mde granalkryslaller opplil 1,5 em er funnel i veiskjeering, med diopsid og
epidol.

VEST-AGDER
Kristiansand
Eeg: Noen fa, fine kryslaller av vesuvian er innsamlel. Den sl0rste er ca. 12x6x4 em med
ganske hel lopp.

ROGALAND
Eigersund
S0re Eigamy: Vannklare analeimkryslaller pa matriks av leirmineral (palygorskitt?). Eldre
funn som tidligere ikke er omlall.

HORDALAND
Sund
Ved Austfjorden pa Solra, pa slor induslritomt: Kalkspatforekomsl med flere kryslallformer.
Kryslaller opptil 2-2,5 em, noen med pavokst svovelkis.
Ved utvidelse av Rv 555 Iitt S0r for Eidesj0en: Pen epidol i buskformede, til dels terminerte,
slraleformede vifter, sammen med kvartskrystaller.

0ygarden, ulenfor Bergen
I stor blokk er det funnel smale druser med et slort anlall mdlige gmelinitt-Ca kryslaller opplil
0,8-0,9 em. Mange slore og sma sluffer.
Nytt byggeomrade neer Rong: Sprekker i gneis og amfibolitt med gulbrun lilanitt (kryslaller
under 0,5 em), epidot og kvarts.

Voss
Funn av anataskryslaller opptil ca. 0,5 em sammen med kvartskryslaller er rapportert.

Ullensvang
Druse med tepper med hvite adularkryslaller opptil ca. 1 e m og enkelle klare, sma
kvartskryslaller saml noen fa analaskryslaller opplil 3 mm er funnel.

Odda
Del skal veere funnel en anataskrystall pa 16-17 em. Et annel sled og av andre samlere er
det funnel fine analaskryslaller opplil ca. 4 em, de fleste single. En fin sluff med analas pa
r0ykkvarts.

R01dal
Valldalen: Funn av vannklare kvartskryslaller, blekrosa adular, kalkspatkryslaller, fine mikro
analaskryslaller med gyldenbrun, silrongul og r0dbrun farve og mikrokryslaller av m0rk
orange, gjennomsiklig lilanitt er rapportert.

Sveio
Vandaskog: Del er fortsatt funnel flusspatkryslaller.

SOGN OG FJORDANE
Gulen
Fin sluff med hematitt pa den ene sida og litanitt pa den andre sida er funnel.
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JfIllster
Skei, industritomt: Druse i zeolitlare inneholdt sterk rl2Jd stilbitl og laumontitlkrystaller.

M0RE OG ROMSDAL
Aheim
Et bra funn av peridolkryslaller er rapportert.

S0R-TR0NDELAG
Meldal
Storas steinbrudd: Perfekte svovelkiskuber opplil 1x1 x1 ,5 em.

NORDLAND
BrfllnnfllY
Perovskitlkryslaller opptil 1,2 em ble funnet av lysk studenl i 1989, men er ffllrsl kommet pa
markedet i 2011.

Vetsn
Toven: Nye funn med med grossularkrystaller er rapportert, men ikke av sa bra kvalitet som
arel ffllr.

Hattfjelldal
Stor druse med kvartskrystaller er funnel.

Mo i Rana
Altermark: Ei blokk med innfrosset, transparent, grfllnngul apalitl er funnel. Krystallene
fIldelagt ved splitling av blokka. Breunneritt Uernholdig magnesitl), aktinolitl, magnesitl og
magnetitt er ogsa rapportert.
Storakersvann: Et stort og meget godt funn av tremolilt og diopsid er rapportert.

Fauske
Funn i 2010 av f1atlrykle analaskryslaller opptil 1-1,5 em og sideritlkryslaller opptil ca. 2,5
em, grupper opplil 7 em, samt adular, albitl, hematitl, dolomitl og glimmer.

GENERELT
Flere nye mineraler med norsk tilknytning er publisert eller godkjent av IMA det siste arel.
Det gjelder ellingsenitl (fra Aris i Namibia) oppkalt etler Hans Vidar Ellingsen (IMA CNMNC
2009-041, artikkel inne til trykking i Canadian Mineralogist), eirikitl fra Vesle Arfllya i
Langesundsfjorden (Larsen el al. 2010), sveinbergeitl (oppkalt etler Svein A. Berge) fra
Veslerfllya i Sandefjord (Khomyakov el al. 2010 ), atelisitl-(Y) fra Stetind pegmatitlbrudd i
Tysfjord (Husdal 2011) (Mineralel er godkjent av IMA-CNMNC (IMA 2010-065), men enna
ikke beskrevel.), fluorbritholitl-(Y) fra Lagmannsvik og Krakmo i HamarfllY (Pekov el al.
2011 ).

En rekke mineraler nye for Norge er ogsa rapportert. De fleste er beskrevet av Selbekk et al.
(2010). llillegg kommer larositl fra Hov!n i Telemark, som er del andre funn i verden (Cook et
al. 2010), fluor-sehorl fra Tennvatn i SfIlrfold og Kjerstadfjellet i Tjeldsund og luinaitl-(OH) fra
Hundholmen i Tysfjord (Kolitseh et al. 2011), beta-fergusonitl- (Y) fra pegmatitl i Arendal i
gammel prfllve (RRUFF ID: R070600), mieheelsenitl fra Bratlhagen, Larvik, idenlifisert ved
Naturhistorisk museum i Oslo i prfllver samlet inn av Svein A. Berge i 1978. Urinsyre dihydral
(Uric acid dihydrale) fra Glomsrudkollen sinkgruve, Modum, er en organisk forbindelse og
ikke godkjent som mineral (Kolilseh & Raade 2011).

I en NYF pegmalitl fra Skoddefjellet, Hornsundfjorden, Svalbard, er blant annet fflligende
mineraler beskrevet: Akanlitl, allanitl-(Ce), bastnasitl-(Ce), eolumbitl-(Fe), eolumbilt-(Mn),
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fersmitt, gahnitt, hingganitt-(Y), keiviitl-(Y), parisitl-(Ce), plumbobetafitl (nytl for Norge),
plumbopyroklor, yltropyroklor og synchisilt-(Ce) (Prsek et al. 2010).

Takk
Mange har bidralt med opplysninger, men jeg vii framheve Per Lid Adamsen, Peter
Andresen (Mindat blogg), Trond Bergstmm, Harald Breivik, Ingulv Burvald, Karl E Dalen,
Vegard Evja, Torgeir T Garmo, Gunnar Jenssen, Harald Kvarsvik, Alf Olav Larsen, Knut
Edvard Larsen, Marcel Naumann og Einar Teppen.
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