STEIN
Tinnsjeen viste seg ~
vere piemontitt.
- at det fraen veiskjering
ved Mj~vatn har blitt samlet hedenbergitt opptil3-4 em,
felgemineraler var aktinoli tt og
titanitt.
- at en kjentforekomst i Sendeled har
gitt titanitt opptil 8 - 10 em. Rede
albittparamorfoser etter skapolitt ble
funnet p~ samme sted.
- at den nye veitunnelen i Tromse har gitt
fin diopsid i kalsitt samt zeolittene; stilbitt, ehabasitt og skolesitt.
i m~ medgi at det er ikke mye vi ffu
here om nye lovende og spennende forekomster rundt omkring. Det har irnidlertid
ikke g~tt oss hus forbi:
- at det bar kommet ut noen kjempeanataskrystallerfraHardangervidda.Krystalleropptil 6 em heres unektelig spennende ut.
- at det stadig dukker opp nye fantastiske
kalsittvarianter fra Kjerholt.
- at nyttKongsbergmateriale med tradselv 10
x 10 em har vert ~ se p~ messer i utlandet.
- at det er gjort nye fine funn av kvarts i
Namdalen.
- at det fra Skamebergbukta p~ Seiland har
blitt tatt ut fine svarte, blanke opptil 2 em
store augittkrystaller.
- at fin prehnitt har kommet fra Valldal i form
av skarpe gjennomskinnelige krystaller pent
piassert p~ epidotvifter p~ feltspat og kvarts.
Heres vakkert ut, kan noen skaffe oss, om
ikke annet: et foto?
- at det ogsa er sett prehnitt fra Hurum, her i
en mer merkegrenn variant, i stuffer med
kalsitt og apofylitt.
- at det fra Hurum ogsa har dukket opp fin
fenakitt, nesten em-store krystaller.
- at det fra en nyoppdaget nefelinsyenitt nord
for Tromse har kommet sodalitt av slipekvalitet.
- at de rede bandene rundt kvartsdrusene ved

§§
- at det g~r mot rettssak etter et fysisk sammenstet ved en gammel baryttforekomst p~
Listalandet mellom en mineralsamler og en
trolig spesielt kolerisk grunneier. (F01g med
dette vil vi ta nermere rede pa.)
- at det ogsa kan bli hele fire rettssaker etterat
fire samlere ble innbrakt i Tyssedal i august.
De har nektet ~ vedtaforeleggsa det kan vrere
duket for interessante dager i retten .
- at skattedirekter Willy Ovesen har uttalt seg
om verdiansettelse av "viddakvarts":
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