
Dell e "sensasjonshys teri" og til dels hem 
nin~s lose opptreden i enke lte ukeblader
( A. SE og H0R ) viser en trang til PR 
kath et og sjeldiggi ng so m mangler s ide
stykke i norsk min eralo gi og som neppe
gavner denn e sak. Uanse tt hvor mye ama 
tor ma n er har vi e t ansvar, og rna for ho lde
oss deretter. Med andre ord: de t manes til
en viss beh er skel se.

Oarlig lDineralkultur.
Roy Kristiansen . Postboks / 9. / 652 Torp

Den senere tids fantastiske rnineral-oppdagelser i Oppdal
har kommet sterkt til uttrykk i presse (Aftenposten, VG,
Adresseavisen, Bergverksnytt o.a. ) og kringkasting ("Schr0
dingers katt" Norsk TV). Dette retter sokelyset pa en del
prinsipielle spors rna l om hvordan man skal forholde seg til
funn av nye mineraler for vitenskapen.

overtramp skje r. og det vitner om en uvi
tenhe t og/e1ler lettsi ndig he t so m ber unn 
gas i ette rtid. For a ill ustrere de tte bedre
rna vi litt tilbake i tiden , og bruke fakti ske
ekse mpler pa grove overtramp fra det man
trodde va r seriese ki lder.
Men a ller fo rst en dem entering: - det a
oppdage et nytt m ineral - finne en ny kje
misk forbinde lse i naturen - er se lvsagt
bade morsomt og spennende, MEN det er

Med sta r fare for a bli bade upopuher og ingen sensasjon - hverken her hjemme
sj ikanert yager jeg allikeve l a gjo re et e lle r ute i ve rde n. Som Dunn ( 1977) s ier:
utfa ll/utspill. og pa en mate fo rsake a "New spec ies are not rare" .
"avrnytifisere" disse se nsasjonelle mi neral - Hvert ar. i de siste 6 arene. er det go dkje nt
oppdagelse ne i Oppdal. sa mt a trekke fram og beskrevet , pa verde nsbas is gjenno m-
andre ekse mpler pa lettsindigheter. snitt lig 66 nye mi neraler. m . a. o. nesten
At fo lelsene - oppdagergleden "the pleasu- 400 nye mineral er side n J985 ! (Dunn &
re of discovery" kan lope litt av med oss Grice 199\ ).
kan skj e noen og en hver (inklude rt und er- I No rge er det besk revet 12 helt nye mine-
tegnede !). men jeg sy nes allikeve l en smu- raler (godkje nte!) de siste 20 arene . hvorav
Ie matehold bor utvises, og vi bor forh old e 3 beskri velser er und er trykning i oyeblik-
oss til de spillereg ler som ga r og gje lde r ket (godkje nte) .
m.h. t. nye mineraler fo r vitenskapen. Tar vi i tetrakning de mineralene so m
Sa - oppriktig talt - hvorfor kan vi ikke "n esten' ble nybeskrevet fra No rge (pa ra-
utvi kle oss litt, og forho lde oss mere keld ysh itt , kei vyitt -IY). karnotoitt-t Y),
respektfullt ovenfo r nye mineralfunn , - o.fl.) sa ende r vi opp med et ny tt mineral i
reservere oss noe, - utvi se litt for siktighet , Norge hvert ar i de siste 20 arene, - ikke
inntil vi virkelig VET hva det fakt iske darlig!
utfal let er av en mi ne ra lunderseke lse, og l eg kan vanske lig se at det nye mineral et
ikke la fe lelsene ta helt overhand: de t bli r fra Oppdal (so m langt fra er karakt er isert -
user iost og uvitenskapeli g. og absolutt ikk e go dkjent!) e r noe mer se n-
l eg er ikke tilh en ger av hemmel ighet s- sasj on enn de ev rig e, sa lang t. men det har
kremmeri . men hell e r ikk e av ape nhe t som he lle r ikke vtert noen " rnarkeds fe ring"
ga r pa det spekulative og uan svarli ge . omkring de andre. Heldi gvi s ble spille-
Dessverre er det ikke fo rste ga nge n slike reglen e fu lgt, slik det fordres av Intemat io-
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Sulheimitt
Isbrekk itt

"New species
are not rare"

Pete Dunn

Fra Heftetj ern. Terdal , Tel em ark . beskr i
ve r Bergstel & Ju ve (1988) sca ndi umfo 
rende ixiolitt og bazzitt. Som inne slutning
er i et omvand let ornrade i ixiolitten (my
ste rre lse ) identifiseres, v.h.a. mik rosond e.
noe de kaller "S candium microlite" eller
for a sitere:"- the spec ies nam e sca ndi um
microlite is introduced since Sc exceeds 20
% of the total Avatoms and is the most
ab undan t A-atom ot her than Ca". Dette
navnet har aldri viert fore slatt godkje nt og
er derfor hell ugyldig. Som Jambor (1990)
sier: "An unapproved name for an uncom
plete described mineral" .
Mineralet er nytt, men rna godkjen nes,
me n da rna de t og sa fore ligge fIere data
enn bare ana lyse.
Vier ogs a klar over forskjellen i benevnel
sene "Scandian" og " Scandium" pa eng
elsk, idet fer stnevnte ikke inneb terer noen
godkjenning, hvilket betyr scandium
forende eller scandiumholdig (se Nick el &
Mandarino 1988). og ofte dreier seg om
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ISBREKKllT
TEINEIlT

AMOTSDALEN.OPPDAL

" isbrekkitt" et tidli gere uoppdaget min eral .
som na er oppkalt e tter finneren " e ller
"xom har fatt navnet " isbrckkitt" og avslut
ningsvis: " Det er aile arnate r-geo loge rs
drom a oppdage et nytt min eral , sier
Isbrekken om "isbrckkltt-funnet" Alt dette
fra Aftenpos ten. Aile anfersel stegn er gjort
avavisen.
Verd ens Gang er litt mere reservert i sine
formuleringer, og sier: "- inneholdt et
min eral so m a ldri for er pavist pa jord en ".
Og, vide re: " De t er pa tale a kall e min era
let isbrekkitt etter finneren " ell er : "- og
som kan fa navn et isbrekki tt",
Legg merk e til moderasjonen "ka n fa" og
" pa tale"!

Sa langt av isene . . . . , .
Me n dette er bare begynn elsen pa noe so rn
utart er seg ti I de grader.
Uke blade t NA "kjorer" ut med sterkere
sa ke r, som f. eks .: "Graste ine n" inneholdt
nemlig ogsa et hittil ukjent mineral - en
verd ens-sensasjon i seg se lv. Forelepig har
det fatt navn et isbrekkitt - oppkalt etter
oppdager Isbrek ken " .
Paradoksalt nok leser vi videre at "Den
famrelte ungk aren tar oppstyret med stor
roo"Kan sa va:re ! Derimot er tilb e yeli ghe
ten , utifra " bi lledgalleriet" som presen te
res. sterkt personfokusert, og det he Ie vir
ker se lvopptatt og usakel ig. Han sier selv
"Gull og gre nne skoger fri ster ikke meg"
" Isbrekkitt, der imot, er en ska tt sorn ikke
kan males i kroner og erer. Men forelopig
vet hverken jeg eller andre hva mineralet
viI kunn e bru kes til. Selv synes jeg det er
morsomt med isbrekkitten" ,
Uttalelse ne rop er i hoy grad en uvitenhet
og en mangel full inn sikt i min eralogi som
er skremmende og motstridende. Pa toppen
av det heIe er han ube skjeden nok til og
avbildes med en stor utstillingsplate med
inn gra vert:

De tre eksemplene foran har ve l im idlertid
ikke antatt slike dimensjoner som det na
tegner til a bli med Kjell Arve Isbrekken s
funn. hvo r det ett er hvert har utvikl et seg
til srnak los t fesjal

mindre mengder.
Det neste mineralnavn som dukker opp er i
et TV -program om Boverdalen med Han s
Chr. Aisv ik SO Il1 programlede r, i oktober
IlJX9. I leper av preseru asjon en ble og s'l
g~l rde n Sulhe im besokt . og like ved ble vi
vis t en mineral forekom st. hvor det bl. a.
fore kom enke lte ruermest le irlikn ende
min eral er av gulig/g ralig/g ronlig farge. En
av disse ble omta lt av programl ederen
somvxulheimitt", og det skulle da Vine et
nytt min eral. Sa rnrne sted forekommer
ogs'l sla vikitt , e t ustabilt , hydrert Mg-sul 
fat. "Sulheirn itt" antas a ha en na:rl iggende
samme nset ning, og en eventue ll karakt er i
se ring vii utvil somt v.ere problemati sk .
Diverse undersokelser jeg gjorde gje nnom
sikre kilder viste at "s ulhei rnitt" aldri har
v.ert fores latt for IMA. og navnet er de rfor
helt ugyldi g.
Han s Chr. Aisvik var , naturli g nok , uvi ten
de om hvordan man skulle forho lde seg til
bruk av mineralnavn (pers . medd. 2. II .
1( 89). men refererte til konsulenten, som i
dett e tilfelle var Torgeir T. Garmo.
Program met som sadan var bra. de t, men
vi kunn e vtert spart for present asjon en av
" nytt" mineral.

Det hele begynte med et innl egg i TV-pro
gramme t " Schrodinge rs kart" hosten 1991 ,
Spennende og brukbart, inntil man begynt e
a snakke om et nytt min eral, og en mulig
presentasjon av et navn til neste program!
Den 7. desember 1991 kommer de sto re
ekspo neringe ne med " Klondy ke i Amots
dalen " (VG) og "Fantasti sk gullfunn i
Oppda l" (Aftenpos ten). At dette bade er
spe nnende og fantast isk er jo ikke sa mer
keli g, men det gar utover sine grenser nar
det antatte nye min eralet fra samme fore
kornst, gje nno msy rer oppslage t med til
del s bastant e uttal el ser. so m: "- inneh oldt Isbrekken ( 199 1) nevner se lv: "Ca . hundre
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"

direkte p.'t navnsetting av et ukjent mineral.
-T HINGS OTTO DO_
l . Do not assign some favorite name to the
material. This only clutters up the nomenc
lature and adds to misunderstandings while
generating confusion. It is an irresponsib le
action and one to be strongly discouraged.
Minerals are named only by the scientist
who describes them. The best temporary
designation is simply UNKNOWN --_

bidrag til
vitenskapen

skal vrere
uselviske" !



Rikti gnok har vedkommende ofte fun net
det se lv, me n se lve identifiseringen gjeres
av en mineralog/geo log , d.v. s. de l e r gje rne
mine ra loge n so m oppdager de l ukjent e,
mens amateren er finne ren! Bare i sje ldne
re tilfe ller finne r amate ren se lv ut at del e r
et nytt mi nera l. Til del kreves en de l inn 
sikt i di verse bestemmelsesmetoder.

anse tt - ma n ber pre sisere hvordan man
ska l forho lde seg, og de n profesjonell e bo r
vite del. Og , for all de l, fikse r ikke noe
navn ! Min eraln avn er ikke gy ldige for
bruk for de er go dkje nt av [MA, og aller 
heist ikke brukes for det er p:1 trykk i et
tidsskrift,
Vier forovrig klar over at et nytt mineral
skal godkjennes p:1 to mater: I . mineralet s
uni ke egenskaper. 2. mineralets nav n. Der
so m pun kt I und erkjennes slippes hell e r
ikke navnet gje nno rn, se lv om navnet go d
kjennes!

The Inte rnational Mineralog ical As sociati 
on (IMA ) ble etablert [959 nettopp i den
hen sikt :1 styre de n m ineralogiske nom en 
klatur, :1 avverge eller forhind re rnineralo
gisk kaos, og f:1 alt i organisert form .
Aile forslag so m angar nye min erale r, for
and ring i mi neralogisk nornenklat ur, og
di skreditering eller redefinering av ek siste
rende mi ne ra ler og mineralnavn, skal over
sendes "Commission on New Minerals and
Mineral Names" (CN MM N), under IM A
fd'r go dkje nne lse for publise ring. Dersom
forslag underkjennes publ iseres det ikke .
Det fore ligger klare retningl injer fra [MA,
og mye er pub lisert om ernne". leg velger
:1 gjengi litt fra Dunn ( 1977) :

"TO TH E IMA COMMISSION
FOR APPROVAL.

Having thu s co llec ted all possible data on
the mineral , and having co nvi nce d oneself
that it is a vali d new mineral with a good
name it now remains to convince others!
The initial step in th is process is the prepa
ration of an abstract of the da ta on the new
mineral and the submission of this abstrac t
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to the [MA, Commission on new minerals
and mineral nam es for a vote. In add ition
to the abstract, this submiss ion sho uld
incl ude the pron oun ciati on of the nam e, its
deriva tion, and the rep osit or y chosen for
the "type" ma terial. - The Co mmission
memb ers, one fro m each of about 30 co un
tries, have 60 da ys in which to vo te. A 2/3
majority of tho se vo ting is needed for
approval of the mineral and a simple majo
rity for approval of the name .
PUBLICAT[ON .
All new min eral s are of interes t to the sci 
enti st and collector alike and de scrip tio ns
of them sho uld be pu blished. It is the privi
lege of the senior author to make the for
mal introduction of the mi neral after the
description and nam e have been approved
by the Co mm iss ion".

Norge er bla nt de land som er med i
avstemningen over nye mi neraler. T idlige 
re var de n norske represent an ten Professor
H. eumann. [ dag innehar kon servator
G unn ar Raade de tte ve rve t, Aile medl ern 
mene i kommisjonen har tau shet spl ikt .
IM A so m helh et omfatt er ga nske mange
seksjone r elle r komrn isjoner, som har sin
spe sielle funksjon, f. eks .: Ab stracts 
Kosm isk mineralogi - Mineral data og
klassifise ring - Museal aktiv itet - Nye
mineraler og mi neral navn (CNMMN) 
Malm -mikroskopi - Historikk og und ervi s
ning. M.a.o. , mange mineraloger fra tlere
nasjon er er invo lve rt i dett e arbeid e.
Det er bl. a. laget ege t nom enklatursystem
for sje ldne jordarts-rnineraler (Levinson
1966, Bayl iss & Levinson 1988), regler
om diskreditering (Dunn 1990), og ikke
mi nst hvordan man skal oppbevare og sik
re type-materiale (Dunn 1988, Dunn &
Mandar ino 1988). S iste utspill e r at intet ·
type-m ateriale ska l oppbevares i private
samlinger!
Det er og opp rettet arbeidsgrupper, med
spe sialister, so m f. ek s. arbeider med amfi 
boler , pyrok lor -gruppen, kloritter osv.
Spesie lt i de se ne re arene har man va:rt p:1



o ffens ive n for a skje rpe og unders trekc
kravene til hvordan man ska l forhold e seg
til dokument asjon. go dkjenning og publi 
se ring av nye min erale r (Ma ndarino 1987.
Nicke l & Mandarino 1988).
Det anbefales sterkt at enhve r inte ressert
kon sult erer art ikkelen til Nic ke l & Man 
da rino ( 1988 ). som inneho lde r det aljert e
prosed yrer . om f. eks .: "C riteria for a new
mineral name. Treatment of a new mineral
prop osal. Sel ection of a mineral name.
Publication of the description s of ap proved
minerals".
Jeg har va lgt asakse noen fa utdrag.
"Authors of approved proposal s should
publish descript ion s of the mineral s cove
red by the se proposal s within two years of
being notified of the approval by the cha ir
man. If new - mineral de scription s. di scre
ditations, red efinitions revalidations are
not published within that time, the propo
sals are no lon ger cons ide red as approved .
Editors should be particularly ca utious
about the final acceptance of a paper bea
ring phrases like " has been subm itted" or
"will be submitted" to the C NMM N.
Acceptance of such papers sho uld be
delayed until ev ide nce is produced that the
nom enclature has been approved by the
CN MMN.
A utho rs who have de scribed new minerals
witho ut nam es do not have any prio rity
rights on the subsequent nam ing of such
minerals. - Th e publication of no n-a ppro
ved nam es, or the names of non -approved
minerals is not co ndoned. Non -approved
minerals for whi ch descript ion s have been
published should be treated as unnamed
minerals and fall und er the provision s of
the preceding paragraph."

Av slutningsvi s vii jeg hape at jeg ikke har
sa tt alt for mange felel ser i sving med til
del s hard e utspill mot den mate enke lte
per soner har fo rho ldt seg til nye min eraler.
Jeg haper ogsa at di sse eksemplene ska l
mane til ette rta nke, og at vi med basis i de
fore ligge nde " reg ula tive r" fra IMA.' i ette r-
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tid unngar s like "groteske" eksponeringer!
La oss fa en mer nokt ern adferd til nyopp
dagelser. Aile har vi e t ansvar, ogsi! i
mineralogi , so rn er av hen gig av den enke l
tes personlige kval itet og holdn ing .

ors k min eralogi bor fort satt ha et godt
renomme .
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FOSSHEIM STEINSENTER
2686 LOM - TIt. 062-11 460

Vi har ope kvar dag heile sommaren, i hogsesongen
09.00 - 21.00 og tilbyr det storste utvalg av mineral og

smykkestein i vart land.

STEINTREFF - i ar 3.-6. september
2-4 turar med Ierar til spennande turrnal kvar dag

Leererike kaseri om kveldane (F. S. NordrumjT. Garmo)
Byttebord, triveleg miljo - og God Mat!

PRISAR:
2 dg. med full pensjon pa NYE FOSSHEIM: 885,- P. PERS.
3 dg . med full pensjon pa NYE FOSSHEIM: 1175 ,- P. PERS.
Barnepris: 0-5 ar: Fritt. 5-10 ar: 1/3. 10-15 ar: 1/2
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