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Forste gang mineralet thu
Iitt omtales er i 1812 hvor
presten H.M.T. Esmark
skriver om "et smukt rosen
redt fossil som synes at
vsere et nyt fossil". Fossil
var datidens benevnelse pa
mineral.

Fra thulittforekomsten i Leksvik

Det var pa garden 0 vsteb0, Kleppan i Sau
land mineralet fantes. 6 forekomste r er
beskreve t. I dag kan en finne restene av
den antagelig viktigste forekomsten, men
det er nok slutt pa a gjere gode funn der.
De evrige 5 forekomstene har jeg ikke fun
net, veiene er endel omlagt i omrade , sa det
er mulig at noen mindre forekomster har
forsvunnet ved veiomleggingen.
Thulitt er ikke et eget mineral men en rosa
variant av zoisitt. I forekomsten i Sauland
forekommer thulitt sammen med den kob
berholdige vesuvianvarianten cyprin.
Cyprin ble beskrevet av Berselius i 1820
mens thu1itt b1e beskrevet av Brooke i
1823. Forekomsten i Sauland ble forst
beskrevet av Scherer i 1845. Befolkningen
pa stedet hadde nok kjent til forekomsten i
lengre tid og brukt steinen til diverse pryd-

formal.
Mineralet zoisitt er ett calsium-alumini
umsilikat med en hardhet pa 6,5-7 pa Mohs
skala . Det forekommer i regionalmetamor
fe eruptive bergarte r som calsiumholdige
skifre, i basiske eruptive bergarter, uren
kalksten og dolomitt. Det kan ogsa fore
komme i kvartsarer,
Thulitt er norges nasjona1mineral og det er
ogsa av noen kalt telemarksteinen. Navnet
thulitt var det den svenske mineralogen
A.G.Ekberg som satte pa mineralet.
Navnet kan lede oppmerksomheten til
Thule pa Grenland, men det har ingen ting
med Grenland a gjere, Det kommer av
beretningen som galleren Pytheas skrev
etter at han rundt ar 325 f.Kr. foretok en
oppdagelsesreise fra sin hjemby Massilia
(Marse ille) i Gallia ( Frankrike), ferst vest-
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pil. en liten holme som heter Storv ikhol
men . Her har mineralet en nydel ig rosa far
ve, men det er veldig
mye forvitret. Noe av materialet er sil. lest
at det kan knuses mellom fingrene. Sil. gikk
turen til Leksvik hvor kansje den aller
fineste kvaliteten finnes. Farven pil. thulit 
ten her gar fra ganske lys
til sterk rosa. Forekomsten ligger en drey
mars inn pil. fjell- omradet es t for Leksvik
og den tilherer de 4 Hindrum-garden e.
Andre forekomster som jeg har funnet
beskrevet men ikke besekt er: Krok eya og
purkholmen mer Kabelvrer i Foldenfjor
den , fiere steder i Jotunheimen, i en veiska
cering til E-6 i Oppdal, Heskestad mer Moi,
Annerud i Vil.ler i 0 stfold og pil. Avereya
ved Kristiansund . Den nyeste forekomsten
jeg har hert om skal ligge i Lieme i Nord
Trondelag.

I dag er thulitt kjent fra fiere steder. Som
meren 1992 besekte jeg noen av forekom
stene. Pil. heia i Fyresdal innover mot
Setesdal dukket mineralet opp under tun
nelarbeid til en kraft stasjon. Thulitt, epidot
(clino-zoisitt) og gul granat ligger bander i
pent monster : men dessverre det er en del
sprekker etter skytingen. Videre var jeg pil.
forekomsten Sere Lia i Lorn. Selve thulitt
gangen er det lite igjen av nil.. Det ligge r en
god del lesmas se nedover fra bruddet, men
kvaliteten mil. vel betraktes som en thulitt
holdig bergart . Derfra gikk turen til Ast
fjorden i Ser-Trendelag hvor det fins thul itt
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Stabburet pa garden 12>vsteb¢ i Sauland

over og sil. nordover. Han kom lengre nord
over enn det som tidligere var kjent og han
skrev at han hadde komm et til "U ltima
Thule", det ytterste norden. Sansynlig vis
hadde han kommet til noen nordnorske
eye r, sil. derav navnet.




