
KAMPHAUGITT-(Y),
det nyest beskrevne mineralet fra Norge

O.T. Lj4stad

For at et ukjent mineral skal kunne godtas som et nytt mineral, mfr
det kompliserte, vitenskaplige unders6kelser til, og resultatene av alle
undersgkelsene mA legges fram og godkjennes av IMA (en internasjo'
nal kommisjon for mineraler). Blir det akseptert som et nytt mineral,
skal det offentligigres i et av de mange internasjonale mineraltidskrif-
tene. Dette skjedde i 1993 med det nyeste mineralet fra Norge:
KAMPHAUGITT-(Y). Artikkelen om mineralet stflr i European Jour'
nal of Mineralogy.

De f6rste stuffene med kamphaugitt-(Y) Buskerud. Dette er en kontaktforekomst
fra H6rtekollen ble levert inn av mineral- som for mange Ar siden ble drevet pt mag-

samleren Erling Kamphaug, og mineralet netitt. Dette er den samme forekomsten
er oppkalt etter
ham.
Det var Kjartan
Brastad som stod
for de forste,
innledende
undersOkelsene,
bla. rontgenun-
dersokelser. Men
for ca 5 [r siden
overtok Gunnar
Raade arbeidet,
og det var Gun-
nar som fullforte
arbeidet fram til
publisering.
Mineralet ble
opprinnelig

Kamphaugitt-(Y ) , Tangen, KragerP .
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som Goldsch-
midt har beskre-
vet i sitt klassis-
ke verk om kon-
taktforekomster
i Oslofeltet.
Kamphaugitt-
(Y) forekommer
som klare til grl
eller beige, pla-
teformede, opp-
til I mm store
krystaller. Krys-
tallene har et
rundt omriss,
omtrent som en
tallerken. De sit-
ter alltid i grup-

beskrevet som tengeritt av russeme i 1961 per eller enkeltvis i hulrom i bergarten.
fra en gagarinittforekomst i Kazahkstan, Hortekollen er ellers kjent for sine f,ne hel-
mineralet ble ogs6 kalt calciotengeritt. Ing- vinkrystaller. Kamphaugitt-(Y) forekom-
en var identiske med ekte tengeritt. Materi- mer sammen med mange andre mineraler,
ale fra S6r-Afrika og Kanada viste seg men for oss amat6rer er helvin og kamp-
senere ogsi t vere identisk med det russis- haugitt-(Y) av storst interesse.
ke. Kamphaugitt-(Y) er ogs6 kjent fra to andre
Typeforekomsten for kamphaugitt-(Y), alt- norske forekomster, T4rdal og Tangen i
s6 den forekomsten som har levert materia- Telemark. I forekomsten fra Hpydalen i
le til de vitenskaplige underspkelsene, er Tprdal forekommer kamphaugitr(Y) sam-

Hortekollen, Sylling nar Tyrifjord". ,rrr*", med kainositt-(Y) som hvite pseudo-

ryi
t 'l



morfoser etter det sjeldne mineralet kulio-
kitt-(Y). Kamphaugitt-(Y) fra Hoydalen
ble funnet identisk med russisk, s6rafri-
kansk og kanadisk materiale allerede 1971-
72 (pers. meld. R. Kristiansen), slik at
kamphaugitt faktisk var kjent fra Norge 20
?n f@det fikk navn!
Mens kamphaugitt-undersOkelsene fore-
gikk pA materialet fra Hprtekollen, leverre
undertegnede inn et mineral til bestemmel-
se fra Tangen feltspatbrudd naer Kragerg.
Stor var overraskelsen da ogsi dette ble
bestemt til 6 vare
kamphaugitt-(Y).
Tangenbruddet er
ellers mest kjent
for sine fine fena-
kitt- og colum-
bitt-krystaller.
Kamphaugitt-(Y)
forekommer i
Tangen-bruddet
som sm6, opptil I
mm hvite eller
grl rosetter av
lamellf ormige
krystaller pA

sprekker i kvarts
og feltspat. Mine-
ralet forekommer sammen med en rekke
andre interessante og sjeldne mineraler:
Hellanditt, tengeritt, lokkaitt, kainositt, etc.
Kamphaugitt (Y) er kjent fra fire utenland-
ske forekomster, Kazakhstan, Transvaal i
Sgr-Afrika, Evans-Lou pegmatitten i Cana-
da og fra en forekomst i Namibia. (Som
hvite dusker av n6lformede krvstaller sam-
men med uraninitt).

Samlemuligheter
For interesserte mineralsamlere er det fort-
satt mulig 6 finne kamphaugitt-(Y) i Tan-
genbruddet. Med litt banking og jobbing i
dette gamle feltspatbruddet kan man frem-
deles finne stuffer med kamphaugitt-(Y).
Vrer klar over at kamphaugitt-(Y) fra Tan-
gen kun forekommer som uestetiske, dirlig
utviklede, mikroskopiske krystaller, sA
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mineralet har kun interesse for systemati-
kere og samlere av norske mineraler.
Hortekollen er fredet, sfl her er all mineral-
samling forbudt. Men det finnes mye hel-
vin- materiale p& markedet, og det er sjol-
sagt mulig 6 finne kamphaugitt-(Y) ved fl
gfl over slike stuffer med mikroskop. Men
var klar over at det er ikke pi langt nar alt
materiale fra Hortekollen som inneholder
kamphaugitt-(Y). Det virker som om mine-
ralet forekommer sv&rt lokalt i disse gamle
jemgruvene. Kamphaugitt-(Y) fra H4rte-

kollen har estetisk
sett de beste krys-
tallene.
Mulighetene for 6
finne kamphau-
gitt-(Y) i Hoyda-
len, T4rdal, er
store. De kdttak-
tige til skittenhvi-
te pseudomorfo-
sene (ofte flere
cm) forekommer
oftest i cleavelan-
ditten nar spes-
sartin. Kuliokit-
(Y) er svaert usta-
bil og omvandles

lett til kamphaugit-(Y) forurenset med kai-
nositt(y) og med kalkspat. Hvor lett kamp-
haugitr(Y) er fl fA tak i fra de utenlandske
forekomstene er ikke helt klart, men jeg
har sett mineralet fra Kazakhstan pi lister
fra utenlandske mineralhandlere.
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