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ARMENITT

Til tross for den relativ t store rikdom p6 mineraler og de mange inte res 
sante porageneser p6 de s~lvf~ende gongene i Kongsbergomrodet er det
beskrev e t kun ett nytt mineral herfra, ne mlig arme nitt . Mineralet ble
f~rst funnet iran, og cia ble det merket "eptdc t ?". N1an var c itro klar
over at her vor det noe spesie lt. Stuffen ble imidlertid bare logt bort og
g lemt. Po slutten ov 1930-6rene do prof. Henrich Neumann arbeidet
med Kongsbergm ineral ene, kom han over den gam le stuffen med "ep ldct"
p6 universi te te t i Oslo og fastslo at det var et nytt mineral og go det
navnet armenitt etter Armen Gruve , hvorfra stuffen stammet .
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Armenitt er farge llJ>$: ti l grq;nnlig og gjennomskinnelig . Hardhet mellom
7 og 8, og spesifikk vekt 2,76 . Krystallene er pseudoheksagonale (rom
biske) langprismatiske med darlig utviklede endeflater. De kan bli oppti l
15 x 5mm store . En analyse (I) ga fepl gende resultat sammenligne med
teoretiske verdier for BoCa016Si8028 x 2H20 (11) (i vekt-%):
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27, 52 28,12 K20 0,13

12, 37 14,09 H20t 3,41
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9,99 99,91

Armenitt er kun fun net i en stuff . Den opptrer her sammen med axi nitt ,
mag netkis, kvarts og ka lkspat. Armenitt synes 6 vcere det e ldste mi ne 
ralet i denne paragenesen .

Det e r ikke tvil om at arm e nitt er e t meget sjelden t min e ra l, do det
heller al dri senere er bl itt funne t, verken p6 Kongsberg eller and re steder
i ve rde n. Det ville derfor vcere meget interesso nt dersom noen font er
men itt . V~r p6 vakt overfor lyse epidotlignende minera ler n6r du leter
etter m inera le r ved sepl vg ruvene.
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