
Noen funn av mineraler i Norge 2011-2012

Fred Steinar Nordrum

Leteaktiviteten blant mineralsamlere har ogsa det siste aret vrert relativt beskjedent. Men de
fa som har vrert meget aktive har gjort en del gode funn. Spesielt vii jeg nevne anatas fra
Odda, almandin fra Aistad, akvamarin/beryll flere steder i Drammensgranitten, ametyst og
f01gemineraler i Stange, althausitt fra Snarum og fine drusefunn i Brevik, Kragem (Valberg),
Arendal og Voss. Det er sikkert gjort en del funn som vi ikke har kjennskap til, og noen funn
0nsker finnerne forel0pig a holde hemmelig.

HEDMARK
Stange
Brynsasen: Flere funn av ametyst med opptil ganske store stutter (30 em) med krystaller i
2011. I 2012: Fine ametystkrystaller opptil 5 em med to generasjoner kalsitt og antagelig
dolomitt er rapportert. Ametyst med kismineraler er ogsa funnet.

Ringsaker
Bangsberg, Nes: Copiapitt i gule aggregater er funnel.

OPPLAND
Lesja:
Lesjaverk. Kyanitt fra den store forekomsten er innsamlet av flere.

Sel
Sjoa: Et stort antall fine kvartskrystaller opptil 2 em er funnel. Noen med pene inneslutninger
av kloritt. En V-formet sammenvoksning av to anataskrystaller. Krystallene ea. 0,5 em.

I2lstre Toten
Totenasen: Pa sprekker er det funnet hematitt rosetter opptil 3 em i diameter sammen med
pyritt, kvarts, fibrig aklinolitt og feltspat.
I Totenasen er det ogsa funnet mikrokrystaller av monazitl.

AKERSHUS
L0renskog
Feiring bruk: Lite a finne, men en fin stuff med pseudomorfoser av mikroklin etter analeim er
rapportert, med krystaller opptil 4-5 em.

Nannestad
Tangen mangangruve: Funn av goethitt og hollanditt er rapportert.

OSLO
Vestre Aker bydel, Midtstubakken: Septerametyster, renere og bedre enn aret f0r, er funnet i
to druser i 2011. Krystaller opptil 5x2 em. Ogsa i 2012 er det funnet to druser med mange
fine krystaller opptil 5x5 em, men fortsatt med svak farve.

I2lSTFOLD
Sma akvamarinkrystaller opptil 0,8 em i biotitt er funnet i en lokalitet i indre 0stfold.

Halden
Herreb0kasa. Et mineral funnet pa en gammel pmve (12 x 12 x 6 mm stor) av monazitt er
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godkjent som et nytt mineral av IMA, IMA2011-056, og gitt navnet aspedamitt (Copper el.al
2011). Det opptrer som bitte sma, r0de granatliknede, opp til 50 mikron store krystaller.
Beskrivelsen er ikke publisert.

BUSKERUD
Hurum
Smtre: Noen fine, blekbla singelkrystaller av akvamarin opptil 4,3 em lange er funnel.
Slipemateriale.
Annen druse akvamarinkrystaller opptil 1,2 em med fin blatarve.
Tredje druse r0ykkvartskrystaller med eitrin topp opptil 3-4 em, enkelte dobbeltterminerte.
Fjerde druse eitrinkrystaller opptil 7-8 em med fin farve og terminering.
M0rke bla fluorittkrystaller opptil 6-7 mm, single og i aggregater er ogsa funnel.
Grimsrudbukta: Ny sprekkedruse med terminerte beryllkrystaller opptil 2,5-3 em lange med
hovedsakelig gjennomskinnelig, gulgr0nn farve. Noe er fasetterbart. I molybdenskjerpet er
funn av sma krystaller av topas, pyritt, fluoritt, kvarts, glimmer og molybdenglans rapportert.

R0yken
Follestad: Druser med mange, sma beryil/akvamarinkrystaller er funnel.
Druse med r0ykkvarts/eitrin er funnel. Omlag 50 flytere opptil ea. 10 em og et stort antall
svovelkisklumper av varierende st0rrelse. Muskovitt tilstede.

Lier
Liertoppen: Druse i etasjer. R0ykkvartskrystaller, noen med ametyst septertopp, opptil 3-4
em.

Drammen
E-134: Allanittkrystall og hvite fibre av bavenitt er innsamlel.
Konnerud, Sata: Fine grossularkrystaller, en ea. 1,5 em apatittkrystall og vesuviankrystaller
er innsamlel.

0vre Eiker
Rundemyr. JEgirinkrystalier opptil 2 em i matriks er funnel.

Nes
Svenkerud: I kvartsarer med mye biotitt og kloritt ble det funnet grove, skarpe epidotkrystaller
opptil 8 em og flakete, brun titan itt opptil 5 em.

Modum
Snarum: Althausittkrystaller opptil 5 em er innsamlet i de gamle magnesittbruddene
Tingelstadtjern og Overntjern. Noen opptrer i druser og noen er preparert ut fra blokker.
Sammen med althausitt opptrer det plateformedte krystaller av hematitt, talk, klinoklor
("Ieuehtenbergitt") og magnesitt i serpentinrik bergart.
I Dypingdal er det innsamlet hematitt med serpentin og hydrotalkitt.

Flesberg
Vinoren: Mikrokrystaller av spinell er funnet samt sinkblende- og heulandittkrystaller

VESTFOLD
Larvik
Midtfjellet larvikittbrudd: Aneylitt-(Ce), ehamositt og ilmenitt er identifisert (Uwe Kolitseh).
Et sort, metallisk, plateformet mineral som opptradte sammen med analcim, pyritt og
gonnarditt i druser (Fig.1), er identifisert som brookitt (av Alf Olav Larsen (AOL)). Det er det
f0rste funnet av dette mineralet fra pegmatittgangene innen larvikittomradel.
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E18 ved Paulertjern: Nordstranditt er funnet som blomkallignende aggregater pa
natrolittkrystaller (Fig. 2) i pegmatitt fra ny trase for E18 (identifisert av AOL).
AS Granitt: Gjennomskinnelige, farvell2lse krystaller av leukofanitl er funnel. De fleste i
mikrostl2lrrelse, men noen opptil 2 em.
Zirkonkrystaller opptil 3-4 em er funnel, men de fleste var oppsprukket. Mikro wulfenitt er
funnet pa enkelle sprekker (identifisert av Alf Olav Larsen). Blyglans opptrer i nrerhelen.
Sma, sorte lurmaliner i rosetter er identifisert som luinaitt-(OH) (Uwe Kolitseh).

Fig. 1. Brookitt krystall fra Midtfjellet larvikittbrudd. SEM-foto av A.O. Larsen.

Fig. 2. Nordstranditt pa natrolittnal fra ny trase for E18 ved Pauler. SEM-foto A. O. Larsen.
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NevlunghavnomdJdet: Mineraler i banalsilt-slronalsilt serien er funnel i sma blrererom i
Brunlanes ullramafiske vulkanilter (Dahlgren & Larsen 2012).

Sandefjord
Virikkollen: En druse funnel i april 2010 visle seg a inneholde om lag 20 forskjellige
mineraler, blanl annel epididymitt, bertrandilt og milarilt, men ogsa zeklzeritt (nytt mineral for
Norge) og el aspedamitt-Iignende mineral (Larsen & Kolilseh 2012).

Holmestrand
Fjordveien, jernbanetunne/: Sma kryslaller av kvarts, slilbilt, heulanditt, kalsitt, laumontitt,
prehnilt, mikroklin, hornblende og epidol saml hyalitt er innsamlel.

Sande
Nordre Jar/sberg brygge: Mikrokryslaller av pumpellyilt, baslnasitt, titanitt, epidol, sideritt,
fluoritt, kalsitt og kvarts saml manganrik kalsitt og muskovitt i kuler er rapportert.

Svelvik
Relaliv slor druse med r~ykkvartskryslaller og Il2lse akvamarinkryslaller er oppsporel.
Akvamarinkryslallene er opplil 7x1 ,5 em, mange er mer eller mindre nalurlig elselog er
blekbla eller farvell2lse. Noen kryslaller er lofarvede, med bla hoveddel og vannklar lopp. Med
slort og mesl smatt er del funnel ea. 150 kryslaller. De Iigner kryslaller som lidligere er
funnel i Juve pukkverk. Noe fellspat og muskovilt var tilstede.
Annen druse: Rl2lykkvartskrystalier opptil 25 em og ganske store muskovitlkrystaller er
funnet.

Hof
Has/estad bruk: 200-250 amelyslkrystaller 1-5 em lange, septere og omvendte septere
funnel. Noen med mykkvarts pa ametysl.

TELEMARK
Porsgrunn
Oalen-Kjl2lrholt ka/ksteinsgruve: Relativt fa funn siste ar, men stor sprekkedruse med mange
kalsittformer: Skalenoedere, noen over 10 em lange, mange med pavokste, hvite/klare
komplekse skiver, olle parallellorienterte, fra sma til over 10 em "seil". Noen skiver vokst som
krager rundt romboederterminering pa skalenoedere. Noen skalenoedertvillinger. Noen
krystaller med noen flater dekket av hvite mikrokrystaller. En del mindre, elongerte
romboedere med tydelig, brun fanlomkryslall. Ogsa skiveformel kryslall med Iydelig, sonert
fantomkrystall. Noen svrert lynne, skiveformele krystaller.
Liten druse med sonerte, tykke sekskanlede skiver.
Druse med brune, tynne skiveformete krystaller opptil10 em i diameter overstrl2ldd med sma,
brune skiver.

Kragem
Va/berg: Funn av millerittnaler opptil 2 em i druser sammen med albitt og kvarts.
Noen prl2lver med gersdorffitt i fragmenter av kryslaller. En 3 em krystall med erythrin pa
flatene.
Noen stuller med kobberkis og albittkrystaller. Stl2lrste kobberkiskrystall 4,5 em.
Kalsitt i skalenoedere opptil 30 em med fantomer. Butterflytvilling pa 5 em (hviUklar). En
druse med store, rundele kalsiltkrystaller sammen med klare kvartskrystaller og orange albilt.
En druse med kvarts og albitt. Klare kvartskrystaller opplil 6 em.
Noen sma druser med skapolitt som har blitt omvandlet til kvarts. Krystaller opplil 6 em.
Perimorfoser av kvarts etter skapolitt og albitt etter kalsitt. Sma blagra kvartskrystaller.
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Sannida/: Solstein i god kvalitet, eordierill, aktinolill, gUI apatill og rutil er funnet i nye
veiskjaJringer langs R38 og pa en industritomt.
KragerflJ sen/rum: Kvartskrystaller med fantom er funnel.

Bamble
Kjerulfingruva, Nedre Havreda/: Kalsill, dolomill og hematill er identifisert (Uwe Kolitseh).
Hematillkrystaller og "kjerulfin" (omvandlet wagnerill) er innsamlet.

Kviteseid
Lis/ulli: Gips er identifisert (Uwe Kolitseh).

Dalane: GrflJnt sekundaJrmineral tidligere antall a vaJre torbernill (se foto i Nordrum, 2008, s.
12) er na identifisert som zeunerill av Alf Olav Larsen (Fig. 3). FflJrstefunn i Norge.

Fig. 3. Zeunerittkrystaller fra Dafane, Kviteseid. SEM-foto A. O. Larsen.

Tokke
Nesmark gruve: Langill er identifisert av Uwe Kolitseh. Opptrer som billesma, bla, glassklare
naler 09 plateformete, uskarpe aggregater.

AUST-AGDER
Arendal
Stoa: Skapolillkrystaller opptil 10 em, delvis erstallet av epidot, uralillkrystaller opptil 10x4
em, andradillkrystaller opptil 5 em og epidotkrystaller opptil 5 em lange og 1,5 em brede er
rapportert.
Annet sted: Fine epidotkrystaller, dravill og aktinolill er innsamlet.

Risln
Moland ved Akfand: Cordierilt, bla og gmnne krystaller i kvarts opptil 3x3 em, er innsamlet.
Ravnebergel: Fin gulgmnn prehnill i kuleform er funnet.
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Iveland
Storsynken, Knipane: Xenotim-(Y) og apatitt krystaller er funnet pa tipphaugen.
S/obrekka: En del gadolinittkrystaller er funnet. Ikke sa store, men av god kvalitel. De f1este
av tyskere.

Bygland
Hamre gruve, Byglandsfjord: Mikrokrystaller av lang itt (AOL), samt malakitt, azuritt og
krysokoll.

Hovden
Sma, knallgule flekker i karbonat viste seg a vrere lizarditt (AOL).

HORDALAND
Odda
Vestre Hardangervidda: Store anataskrystaller, opptil 3,5-4 em, er funnet av flere samlere.
En sterkt skadet anataskrystall var 6,5 em. Et sted ble det funnet to ca. 1 em lange rosa
krystaller av trolig apatitt pa r0ykkvarts.

Kvinnherad
Jondalstunnelen: Skarpe pyritterninger, mindre enn 0,5 em, innvokst i kvarts/kvartsitt.

Voss
Krystaller av kvarts (opptil 10 em), kalsitt (bladkrystaller 3-4 ern med kloritt), brookitt (opptil
1,5 em), anatas (opptil 1 em) og pyritt (kuber ca. 0,5 em) er innsamlel.
Buforevatnet (Vikafjell): Goethitt-pseudomorfoser etter svovelkis.
Bergkrystall, noen fa med mikro titanitt som fantom. Lysgralig rl21ykkvarts til 10 em.

Vaksdal
Bergsdalen: Axinitt- og prehnittkrystaller er funnet.

Bergen
Nestun: Kalsitt (romboedriske krystaller) og analeim, krystaller opptil 1,5 em er funnet.
Liavatnet, vegskjrering: Kalsitt, heksagonale prismer ("kanonspat") opptil 5 em er funnel.

Askey
Kolavag: Noe kalsitt, pyritt og fluoritt er innsamlet.

SOGN- OG FJORDANE
Fjaler
Gj0/anger. I en kalsittare kom del fram ved syring skarpe, m0rke diopsidkryslaller

M0RE OG ROMSDAL
Smela
Sm0/a: Granater med forskjellige farver (svart, r0d, gul, gr0nn). Epidol i slralige aggregaler
opplil 15 em. Pyritt.

Eide
Sprekk med rundede, 5-8 em lykke, svakl r0de kalsittkrystaller som fluoriserer er funnel.

Aheim
Olivingruva: Sma granater med inlens r0dfarve samt aggregaler av kromdiopsid er
innsamlel.
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NORDLAND
Aistad
Almandinkrystaller, mde, 24 flaler, gjennomskinnelige, men oppsprukket, opptil12 em i
diameter, er funnel.

Vefsn
Toven: Det fortsatt funnel grossularkrystaller i skarnforekomster i Tovenmassivel.

S0rfold
Buvika: Almandinkrystaller opptil 3-4 em, staurolittkrystall (tvilling) ea. 3 em, titanitl, magnetitl
og bornitt er rapportert.

Mel0Y
Agskaret Li-pegmatitt: Det er fortsatt funnet elbaitt, beryll, spodumen og apatitt pa
tipphaugen i bruddel.

Hattfjelldal
Noe kvartskryslaller er funnel.

Tysfjord
Drag i Tysfjord: Et gult belegg pa molybdenglans fra Drag er identifisert som betpakdalitl
CaCa (idenlifisert av Anthony Kampf, Los Angeles, for Tomas Husdal).
Stetind pegmatitlbrudd: To nye mineraler er godkjenl av den internasjonale kommisjonen:
Bastnasitl-(Nd) (Miyawaki et al.2011), og IMA 2011-055 (Husdal 2011)

TROMS
Troms0
Kva/0ya: Sma kryslaller av dravitl, kvarts og feltspat er rapportert.
Ersfjorden. Mineralet yangzhumingitl er funnet i en eentimertykk lamprofyllitlgang i granitt.
Detle er f0rstegangsfunn i Norge (Sojtaric 2011)

Gratangen
Sma krystaller av klinoklor og diopsid er innsamlel.

Nordreisa
Stors/etl, K/ubbeneshamn: Sma krystaller av kalsitl, slilbitl, pyritl og laumonlitl funnel.

Malselv
Langkjosen: Sma kryslaller av kalsitl, hematitl og goethitl-pseudomorfoser etler svovelkis er
innsamlel.

FINNMARK
Nordkapp
Honningsvag: Funn av sma krystaller av natrolitl, analeim og stilbitl er rapportert.
Skarsvag: Sma krystaller av kvarts og sehlilrl samt titanitt er funnel. Dessuten gmnnbla
sapphirinkrystaller opplil 0,5 em (identifisert pa NHM i Oslo).

MaS0Y
Havlilysund: Sma krystaller av stilbitl og analcim er innsamlet.

S0r0ya
Druser med kvartskrystaller opptil 7 em er funnel. Artige vekstformer. Adular er tilstede.
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S0r-Varanger
Pasvik: I kvartsare med druser er det funnet fantomkvarts pa ametystkvarts og sma
ametystkrystaller pa kvarts. Mye er f2Jdelagt av tidligere besf2Jkende, men noen bra stuffer er
innsamlet.

GENERELT
Flere nye mineraler fra Norge er pa beddingen. Tre mineraler er alt godkjent av den
internasjonale kommisjonen: aspedamitt (Cooper et al 2011), bastnasitt-(Nd) (Miyawaki et al.
2011) og et hvor navnet ikke er frigjort (Husdal 2011). To andre er inne til godkjennelse i
kommisjonen, og minst tre nye mineraler er under forberedelse.

Takk
Denne rapporten er satt sammen av opplysninger fra mineralsamlere, isaer Per Lid
Adamsen, Anne V. Andersen, Peter Andresen, Ragnar Berger, Trond Bergstrf2Jm, Harald
Breivik, Vegard Evja, Torgeir T. Garmo, Bjarne Grav, Tomas Husdal, Stein Jellum, Gunnar
Jenssen, Terje Karstensen, Uwe Kolitsch, Harald Kvarsvik, Alf Olav Larsen, Knut Edvard
Larsen, Marcel Naumann, Arild Omestad, Bjf2Jrn Skar, 0ivind Thoresen.
Alf Olav Larsen og Knut Edvard Larsen takkes for kritisk gjennomgang av manuskriptet.
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