
ETTER NEUMANN

WULFENIIT
Wulfenitt er funnet av Bjern Han sen i
Bjonndalen Bruks brudd pa Gjeller asen .
Miner alet opp trer som oransje pla tefor
med e mikrokrystaller pa feltspa tk rystal
ler i en omvandiet kambrosiluri sk ber 
gart. Hoved om vandlingen bestar av
aktinoJitt med en del blyglans . I samme
paragen ese ble ogsa meget srna mik ro
krystaller med ora nsje , plat eforrn ed e
ana tas krystaller og brun e , euhedrale
mik rokrystalle r av zirko n patruffet .
Hernim orphi tt , cerusitt , kvarts , kalk spat
og flusspat fore kommer ogsa i samme
paragen ese . Omrad et de nne min eralise
ringe n ble funnet i var meget liten , og er
na spre ngt bort.
ANATAS
An at as ble pa truffe t av undertegned e i
en klorittson e i en kalkspatfylt druse i
Glom srudkollen gruves bunnstoll. An a
tasen opptrer som met alliske oktahedre ,
bade med og uten utv ikling av flatene
(001) . Sterrelsen pa kr ystallene ligger
rundt en tiendeJs millimet er. Den ana
tasfor ende pa ragenese n Jigger meget
mer den tidl igere beskrevne cosalittfo
rende paragen esen , (se ST EIN nr. 2-90) ,
men ser ut til a vzere en tidligere gene ra -
sjon. .
Hans-I orgen Berg

SCHEEL/IT, CaW04
MONTMOR/LLONIIT
(Na,Ca)o.3<AI,Mg)zSi40IO(OHhnH20
Pa Stein klubben s ekskursjon til Huken i
G ro ruddalcn , Os lo 10.09 .89 ble disse to
min er aler funne t. De er nye for denne
lok alit et en . Det var Bjorn Funke som
denn e gange n hadde tatt med seg en
uvanli g prove hjem . Undertegned e fikk
en bit av denne proven og kunne bl.a .
ved hjelp av UV-I ys kon statere at dette
matte veere schee litt. Proven ble tatt med
pa mu seet der Per Chr. Srebe und er sekte
den ruermere . For a vtere helt sikker, ble
schee litte n kjort pa rontgen (film nr.
28581) . Mineralet e r gul-hvitt og har den
karakteri sti ske fettakti ge glansen. Pa
den und er sekte pr oven er den beste kry
sta llen I mm sto r. Scheelitten sitt er i
prehnitt sa mme n med amfibo l. ep idot
og montmorillonit t.
Montmorillonitt e r et komplisert leir
jordsmineral. Det er et forvitri ngspro
dukt av aluminiumsholdige mineraler .
Min eralet e r funne t mange stede r i Nor
ge . Pa Huken fore kommer det som re d
brune jorda ktige til glassa ktige masse r.
Sabe kommente rer dette og sie r at
montmor illon itt en «er for ba use nde godt
krystallisert ». O gsa montmorill onittt ble
kjo rt pa rontgen. film nr . 28584.
Lars Kvamsdal
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Cosalitt og pyrrhotitt i kalkspat[ra Glomsrudkollen gruve. Bildebredde 6 em . (STEIN nr. 2-90).

Cosalitt og pyrrhotitt i kalkspatfra Glomsrudkollen gruve . Bildebredde5 em. (STEIN nr. 2-90).




