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MINERALFUNN PA KONGSBERG ETTER 1970
Fred Steinar Nordru m, Norsk Bergverksmuseum, 3600 Kongsberg

Sinkblende-tetraedere, kantlengde opp til l em, pa kalkspat-romboederfiater. Hvitt belegg
av harmotom pa sinkblenden. Gottes Hiilfe in der Noth gruve. Samlin g: Norsk Bergverksmuseum. Foto: Rainer Bode.

Selvgruvene pa Kongsberg (1623-1958) er verdenskjent som mineralfunnsted. De siste par ti-ar har steinsamI ere gjennomsokt gamle
gruver og tipphauger pa jakt etter gjenglemte mineralskatter.
Systematisk leting etter mineraler i selvforekom stene pa Kongsberg av samlere
bosatt i Norge tok til omkring 1970. Danske Jytte Christiansen, som var ansatt pa
Astmahjemmet, lette fram spiv utenfor
Fredrik sstoll en rekke ar fra 1960-arene.
Thore G. Pedersen besekte forekomstene

jevnlig fra 1966, fra ca 1970 ofte sammen
med Terje Ronning og Bjorn Henrikse n,
aile fra Oslo-omradet. Fra 1972 ble ogsa
lokale ungdommer interessert, sa som Lars
Gulliksen og Per H. Sselebakke fra Kongsberg og Tore Solberg og Stein Jacobsen fra
Dramme n. Mineralletingen foregikk til a
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Cedigent solv og kalkspat, heyde ea 2 em.
Mildigkeit Cortes gruve. Samling: S. Aasly.
Foto: Peter Lyekberg.

Cyldisk solv i kalkspat, 3,5 x 2,5 em. Skara
gruver. Samling: Hans Chr. og Hanne R.
Olsen. Foto: H. Chr. Olsen.

begynne med pa overflaten, men fra 1972
pa Vino ren og 1973-74 i Overberget og
Und erberget ogsa langs stollnivae ne inne i
gru vene. Fra slutten av I970-arene er solvforek omstene besekt av et stort antall samlere.
Da den nye berglo ven tradde i kraft i 1974,
ble Sel vverkets enerett til drift av se lv- og
gull forekomster i Kong sberg , Fle sberg og
Eiker opphevet. Dermed ble ble det tillatt
med skjerpi ng over hele omr adet, med
unnt ak bl.a . av Kon gen s/Arm en gruve,
gruv erommene derfr a langs Kristian 7.s
stoll til Mundloch og Fredriksstoll , som
blir benyttet og eiet av Nor sk Ber gverksmu seum . Alt I. april samme ar ble de forste mutin ger av samlere registrert (over
Nor ske Love gruve og Ulrika stoll pa SerVinoren). I 1979 overtok Kjell Trengen
mutin gsrettighetene i Ser- Vinoren og tok
ogsa ut mutin g pa Overberget (Mi ldigkeit
Gott es gruve). Senere er det tatt ut mutin g
av en rekke personer man ge steder i Selvverk ets omrade, men det er bare Stig Flaata
i Mildigkeit Gottes gru ve og Gru vekompaniet Soda (Christer Solb erg og Sjur Dagestad) i Gott es Hiilfe in der Noth gruve som
ved side n av Kjell Tren gen i Norske Love
gru ve, har utfe rt en del arbe id. Trengen
samar beidet noen ar med World Wide
Min erals (Egi l Olafse n og Arne H. Slana).

Mineralletingen har for det meste blitt
utfert med krafse og vann spann, hammer
og mei sel. I 1979 begynte enkelte a bruke
metalldetektor, og i 1986-87 beg ynt e noen
a benytte reguleert klatreutstyr for a komme
ned i sjakter. Rundt 1990 ble det lett tilgang pa mod erne grott eklatreutstyr i
Drammen, og det ble holdt klatrekurs i
Buskerud. Klatr eaktiviteten i gruvene e ket
derfor betraktelig, og den nrermest eksploderte varen 1991, da det ble kjent at en
solvstuff pa 3,4 kg var funnet i Mildigkeit
Gottes gruve sammen med mye annet tradse lv av bra kvalitet. Ryktet fortalte at den
store se lvstuffen en tid senere ble om satt
for over kr 100 000 . Et nytt , sterre solvfunn ble gjort i Gotte s Hiilfe in der Noth
varen 1992. Mange av klatrerne hadd e tidligere ikke samlet mineraler, og for man ge
var det kombina sjonen av spenning/o pplevelse og muligheten for fortj eneste som var
dri vkraften, ikke samlerinteress en.
Gruvene og andre rester etter Selvverke t
mellom Jondalen og Kobb erbergselva ble
midlertidig fredet som kulturminner 15.
juni 1992 . Dett e medforte forbud mot banking og gravin g etter mineraler fra se lvgruvene i dette om radet, Aret fe r inn skjerp et
Bergvesenet mutere og andre samleres
begren sede tillatel se til a fjerne min eraler
som tilh erer staten.
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Svovelkis, parallellvekst, bredde 3,2 em. Gottes Hiilfe in der Noth gruve. Samling: Nors k
Bergverksmuseum. Foto: Rainer Bode.
MINERALER
Gedigent solv
Litt spiv kunn e man vaire heldig a finne i
lesmassene ved de fleste gruver, men pa
overflaten var det sterlig rundt pukk verket
og i tipphaugene utenfor Klausstollen pa
Vinoren og i ruinene etter sjeidehusene
utenfor Fredriksstoll, ved Samuel gruve og
senere, i begynnelsen av I980- arene, ved
Huml ebekk skje rp storparten av se lvet ble
funn et. Inne i gruvene ble det meste av selvet funnet i fyllkasser (malmsiloer) og
and re ansamlinger av lessprengt fjell , srerlig i Norske Love, Gottes Hiilfe in der
Noth, Mildi gkeit Gottes og Sachsen gruve
nair stollniva. Etter at klat reaktiviteten tok
til pa slutten av 1980- arene, ble det funnet
mye solv i le sma sser nedover sjaktene fra

dagen til stollniva, sserlig i Mildigkeit Gottes, Gott es Hiilfe og Kong ens gruve.
Det meste av solvet opptrer som fyllingsspiv, men sterlig i Mildi gkeit Gottes og
Gotte s Htilfe er det funnet mye tradsolv,
noen fa steder ogsa i fast fje ll. Trad sel vet
er ofte delvis dekket av et tynt lag med
acanthitt. Skarpkantede se lvkrystaller er
sjeldne, men gan ske ofte opptrer det krystallflater eller avrundete krystaller. Tr ader
med krystallflater og en tvillingkr ystall er
funnet i Mildi gkeit. Pa Ser-Vinoren opptrer sel vet ofte som tynt har, som dend ritter
og som spydformete krystall er ofte i gitterform (bl.a. herrin gbone struktur), selv om
det ogsa der er funnet noe tradsel v og sma
kubeformete kry staller. Gro vt dendrittisk
spiv med aca nthittovertre kk er ogsa funnet
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Fluorapofyllitt-krystall, 0,5 em. Samuel
gru ve. Samling: Norsk Bergverksmuseum.
Foto: Rainer Bode.

Harmotomkry stall, 0,7 em, pi! harts. Nye
Segen Gottes gruve. Saml ing: Per Nterbo.
Foto: Peter Lyekberg.

i Mildigkeit. Srna plater av selv med
avtrykk etter kaik spatkry staller er funn et i
Kongens gruve. De sters te se lvstuffene fra
nyfunn jeg har hert om , skal ha veiet henholdsvis 3,4, 2 og I kg og den lengste se lvtrade n ha vrert ca. 14 em lang.

taller i se lvfore komstene viser kubi sk symmetri, dvs at de har krystallisert som argentitt , men siden arge ntitt raskt gar over til
aea nthitt ved lavere tempe ratu rer, er krystallene na acan thitt-pse udomorfoser (para morfoser) etter argen titt.
Naumanitt er funne t pa tipph augen til St.
Johannes gruve. Funnet er utfe rlig beskrevet av Frigstad ( 1972). Heier ( 1953) rapporterte funn av et annet selenid, c1austhalitt, fra nabogru va Herzog Ulrich.
Pyrargyritt er funnet i en del stuffer, sserlig
fra Mild igkeit Gott es gruve, i opp ti l ca
I em brede og 3-4 em lange hul romsfyllinger i kalkspatarene og som mikrokrystaller i sma druserom . Mikrokr ystaller er
ogsa funn et i Norske Love og huleromsfyllinger i Kongen s. Mineralet opptrer oftest
sammen med gedigent selv. Varen 1992
ble en druse gje nfunnet ea 30-40 m over
stollniva i Gottes Hulfe, hvor sma harmotomkrystaller inneholder rnikroskopiske, rode
mineralk orn som kan vrere re dgy ldigerts
(pyrargyritt-proustitt) (Neumann 1944, s.
70).
Polybasitt er kun nyfunnet som et I, I em
langt og 2-3 mm bredt brudd stykke av en
plateformet krystall i kalkspat i Mildigkeit
Gottes gruve (rontge nidentifisert av A.a.
Larsen). Sma krystaller av polybasitt ble

Andre solvholdige mineraler
Aeanthitt (se lvglans) er funnet i mange
forekomster, men mineral et opptrer sterlig
hyppig i Mildig keit Gottes gruve , hvor
krystaller pa opp til 1,5 em er funnet, men
de er svrert sjelde n skarpkantede og regel messige. I Norske Love gruve ble det funnet en del ganske velutviklede krystaller pa
opp til I em i begynnel sen av I980-arene.
Sein ere ble det funnet noen fa stuffe r med
oktaedere opp til 0,5 em av meget god kvalitet. Pa noe tradsel v funnet i Gotte s Hillfe,
er det pavokst nrermes t kuleformet aca nthitt (avrundete krystaIler) med diameter
opp til over I em. Mineralet er ofte funnet
som et belegg pa selv. Aeanthitt er en rekke steder ogsa funnet som et sekundrermineral, som et grasort belegg pa overftaten
av kalkspatarer i gamle gruveganger.
Argentitt og aeant hitt har sam me kjemiske
sammensetning men forskjellig strukt ur.
De er dimorfe. Argentitt dan nes over og
aeanthitt under ea 177° C. De fteste krys-

165

Prehnittrosett, diameter ea 4 em. Samuel
gruve. Samling: Norsk Bergverksmuseum.
Foto: Per Halvor Stelebakke.
funnet pa en gammel stuff med axinitt, epidot og gedigent solv av M. N. Feinglo s
(pers.medd.) i 1993. Mineralet har red
indrerefleksjon, og det kan derfor misoppfattes som redg yldigerts. Gyldi sk se lv er
funnet i en stuff fra Skara gruver av Hanne
Rostoek Olsen i 1969 og visstnok ogsa i
materiale fra Humleb ekk skjerp. Argentopentlanditt fra Kongens gruve er beskrevet
i en diplomoppgave fra Hamburg Universitet etter undersek else av prover innsamlet i
1930-arene (Sirkka 1988).

Andre sulfider
Svovelkis er et svrert vanlig mineral i kalkspatarene. Mineralet opptrer vanligvis i
sma krystaller i kube eller pentagondodekaeder form. I Gottes Hi.iIfe i stollniva er
det pa to steder i mange ar funnet fine
krystaller. Pa det ene stedet er det enkle
pentagondodekaedre. Det er kommet fram
mange tusen kryst aller , men de fleste er
sma (under I em). Det er funnet krystaller
pa opp til vel 2 em . Pa det andre stedet er
ogsa hovedformen pentagondodekaeder,
men for hver femkanted e f1ate er det tre
ekstra flater, slik at krystallen har 48 f1ater.
Det er relativt fa krystaller som er ganske
hele, men til gjengjeld er disse ofte ganske
store (opp til ea. 4 em). Den fer ste virkelig
store krystallen ble funnet omkrin g 1975,
og den ble byttet til Mineralogisk-Geologisk Museum (MGM) pa T eyen, I Haus

Oldenburg (eller Gottes Hi.iIfe) ble det et
sted funnet fine stuffer med pentagondodekaedre (opp til 2,5 em) av Drammenssamlere rundt 1991/92, og disse samleme
har ogsa funnet single dodekaedre opp til
1,5-2 em i Mildigkeit Gottes.
Svovelk is er ofte funnet sammen med selv,
og enkelte ganger som krystaller eller
belegg pa tradse lv og mer massivt druseselv,
Sinkblende er et svrert vanlig mineral i
kalkspatarene. Gedi gent se lv er svert ofte
assosiert med sinkblende. En del sinkblende opptrer som krystaller, men krystallene
er ofte dekket av senere generasjo ner av
kalkspat og rna derfor eventuelt syres fram.
Dette er gjort med noe materiale fra Norske Leve, hvor det er funnet krystaller opp
til 1,5 em og ogsa enkelte tydelige tvillingkrystaller. De fineste stuffene med sinkblende stammer fra Gottes Hulfe, hvor
Drammens-samlere 1991/1992 fant ei druse med tetraeder-form ete krystaller opp til
1,2 em , som ikke er dekket av kalk spat. En
del f1ater er imidlertid delvis dekk et av sma
harmot omkrystaller. I drusa var det ogsa
fantomkvarts (med kullbl ende ), kalkspatkrystaller, enkelte f1u sspat-oktaedre opp til
1,8 em, svove lkis og sma adularkrystaller.
Kobberki s er et vanlig mineral i kalkspatarene . Mer eller mindre velutviklete krystaller er funnet i Mildigkeit Gotte s og Norske
Love . I Mildigkeit er oftest bare enkelte og
ofte rundete f1 ater synlige i druseromsmateriale, og de har en blalilla overflatehinne
som gjer at mange feiltolker mineralet som
bomitt. Det er funnet rundete krystallutviklinger opp til 1,5 em . De opptrer oftest
sammen med aeanthitt og gedigent selv, I
Norske Love er krystallene mattgule, noe
uregelme ssige, har vekststriper og er ofte
fortvillinget. Krystallsterrel se opp til 0,8
em. De opptrer pa og inne i kalkspatkrys taller og er assosie rt med sma, klare kvartskrystaller og sma, ofte blalige, oktaederfor mete krystaller av flusspat.
Blyglans er ofte funnet i smf mengder
sammen med sinkblende. Stuffer med
krystaller er sjeldne og er bare funnet i
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Kvarts, kalkspat og svovelkis, bildebredde 3,5 em. Samuel gruve . Samling: Norsk Bergverksmuseum. Foto: Rainer Bode.
syret materiale. Krystaller opp til 4 mm
med oktaeder- og kubeflater er funnet i
Gottes Hi.ilfe.
Arsenkis i tepper av mikrokrystaller (opp
til ea 0,5 mm) ble midt pa 1980-tallet funnet i en forkastningsbetinget oppsvelling
av en kalkspatare i Norske Love. Materialet matte syres for a fjeme utenpaliggende
kalkspat. Enkelte stuffer med dette materialet er ogsa funnet pa tipphaugen utenfor
Klausstollen. Dette mineralet hadde ikke
vzert rapportert fra selvforekomstene siden
1865 (Neumann 1944, s. 73). Mineralet er
rentgenidentifisert av A. O. Larsen. Det
utsyrete materialet bestar ellers av piggete
selvkrystaller med et merkt overtrekk av
aeanthitt, f1ekker med blankt selv av en
yngre generasjon, belegg av gra mikrokrystaller av oktaedrisk f1usspat, enkelte
blafiolette f1usspatkrystaller opp til 0,5 em
og enkelte uregelmessige sinkblendekrystaller opp til 1,5.em samt srna kvartskrystaller. Noen fa arsenkiskrystaller opp

til 2 mm er funnet pa et heyere niva i Norske Love , sammen med blyglans og tetrahedritt. Arsenkiskrystaller opp til 0,6 em er
funnet i Liverud skjerp (kisforekomst).

Karbonater
Kalkspat er funnet i krystaller mange steder, mest i Mildigkeit Gottes , Gotte s Hi.ilfe
og Norske Love. Mineralet er vanligvis
hvitt, noen ganger vannklart og enkelte
ganger gult eller rosa. Krystallene er oftest
korte eller lange pseudoheksagonale prismer, skiferspat og romboedre modifisert av
ekstra f1ater. Det er funnet krystaller opp til
8-10 em , men de er ganske sjeldent sterre
enn 3-4 em. Det er funnet noen tvillingkrystaller.
Dolomitt i grahvite, romboedriske krystaller opp til 4 mm er funnet i Kongens gruve
av Harald Kristiansen og Bjomar Jakobsen, og er assosiert med kvarts, fiolett f1usspat , kullblende, gedigent solv og kalkspat.
Mineralet er identifisert av A.O . Larsen.
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Stuffer merket "Sideritt, Fredriksstoll, Kongens gruve, JH", er solgt pa steinmesser.
Rustbrune, romboedriske krystaller opp til 4
mm sitter pa opp til I em brede og 2 em
lange kvartskrystaller. Disse mineralene er
delvis dekket med kortprismatiske kalkspatkrystaller med romboeder toppftater. Matriks
bestar av kvarts. Dette mineralet er rontgenunderse kt av A.a . Larsen og identifisert som
ankeritt.
Sideritt i brune til redbrune lag av mikrokrystaller i srnf druser er funnet i et skjerp i Gamlegrendsasen av Tore Guldbrandsen. Mineralet er rentgenidentifisert av A.a. Larsen.
Zeolitter
"Stilbitt'' er funnet i forekomster pa Fiskeles,
Kjennerudvann, Gamlegrendsasen og Labro i
krystaller pa opp til ea 1,5 em. Muligens aIle
disse funnene er fra kvartsarer. Neumann
(1944) rapporterte at "stilbitt" fra Samuel og
Labro var stelleritt. am nyfunnene er stilbitt
eller stelleritt er ikke klarlagt.
Laumontitt er funnet i opp til 6 mm lange
krystaller i Mildigkeit Gottes, ofte pa kalkspatkrystaller. Krystaller pa opp til over I em
er funnet i Gottes Hiilfe. Laumontitt er funnet
i fast fjell i Kronprins Fredrik. Da de ferste
samIerne kom til Gottes Hulfe pa stollniva i
begynnelsen av I970-arene, fant de et par
kasser med mineralstuffer som selvverksarbeiderne hadde etterlatt seg i et av arbeidsrommene. Kassene inneholdt krystaller av
bl.a. kalkspat, kvarts, laumontitt, epidot, axinitt, apofyllitt og svovelkis.
Heulanditt i krystaller opp til 2 mm er funnet
i sma druser i materiale fra tipphaugen uten-

for Klausstollen av Tore Guldbrandsen.
Harmotom er funnet pa Nord- og Ser-Vinoren, i Gottes Hulfe og Mildigkeit Gottes i
krystaller opp til vel I em. Krystallene er
vanligvis hvite eller vannklare, men i Nye
Segen Gottes har de ofte farver fra Iysegul til
bruno Krystallene har noen ganger en farget
kjerne og et vannklart eller hvitt ytre lag. Fargete krystaller er funnet bade pa srnii kvartskrystaller, pa blalig, fi nkornet kvarts og pa
skiferspat. Som sjeldenhet er det funnet rosabrun harmotom pa selv i Mildigkeit Gottes. I
Gottes Hiilfe er det funnet kortprismatiske,
sekskantede kalkspatskiver med diameter opp
til 5 em, hvor en eller ftere ftater er dekket
med sma harmotomkrystaller. I samme gruve
er det ogsa funnet srna krystaller pa sinkblende- og ftusspat-krystaller samt pa kloritt.
Fluorapofyllitt er funnet i to druser i Samuel
og noen druser i Norske Leve samt pa en
stuff fra Gottes Hiilfe. I Samuel opptrer
mineralet som hvite og delvis vannklare
krystaller med kantlengde opp til 5,5 em pa
epidot og prehnitt og som mikrokrystaller,
enkelte med V-tvillinger, pa kvartskrystaller.
I Norske Love er det funnet i to generasjoner,
en rosa (eldst) og en vannklar, i krystaller
opp til 0,5 em. Den siste er som sjeldenhet
funnet i sma krystaller pa tynne selvtrader. I
Gottes Hillfe er det funnet en l0S stuff med
srna, klare ftuorapofyllitt-krystaller pa axenittkrystaller. Larsen (1980) undersekte apofyllitt fra Samuel, Gottes Hiilfe og en uspesifisert forekomst fra Sel vverket og fant at
aIle var fluor-apofyllitt.
Skolesitt ble som tynne naler i straleformete
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aggregater, funnet pa en tipphaug utenfor
Fredriksstoll midt pa 1970-taIIet. Bare et
fatall av stuffene hadde krystaller med
toppflater. Nalene var opp til ea 2 em
lange. Mineralet er ide ntifisert pa MG M.
Prehnitt er funnet i blekgrenne rose tter pa
opp til over 4 em i diameter i Samuel.
Prehnitt er ogsa funnet i kvartsarer ved
Kjennerud vann.
Barium-rik brewsteritt er funn et i vannklare krystaller opp til 4 mm nedenfor Klausstollen av Harald Kristiansen. Mineralet er
rent genidentifisert av Gunn ar Raade i april
1994 . Mineralet opptrer i enkeltkrys taller
og nek-liknende krystallbun ter pa kvarts,
kalkspat og harmotom .

Andre gangmineraler
Kvarts i vannklare krystaller opptrer i
mange kalk spatarer. Tynne matter med
mikrokrystaller opptrer i en del druser, ofte
sammen med skifers pat. I Gottes Hulfe
opptrer det kvartskrystaller som er delvis
dekket av hvit, finkornet kvarts, som til
dels opptrer pseudomorft etter sma, bladformete kalkspatkrystaller. I Gottes Hiilfe
er det ogsa funnet krystaller med sorte fantomer, trolig farget av kullblende . I Charlotte Amalie er det funnet sma, hvite krystaller, mange med et tynt , hvitt belegg av
kalkspat. I Samuel er det funnet piggete
krystaller med lysgra ove rflate sammen
med kalkspat og svovelkiskrystaller, noen
flat er har pavo kst sma fluora pofy llittkrystaIIer. Det er i en gruve funnet enkelte
krystaIIer opp til 5 em av kvarts med delvis
rey kfarge . I Skara er det funnet store, skivefor mete perimorfoser antagelig etter
kalk spat. Kvartskrystallene mellom disse
har ofte en ru overflate med silkeaktig
glans. Det er funnet store mengder kvartskrystaller i kvartsareforekornster i 0vre
Eiker.
Flusspat opptrer hyppig og ofte sammen
med gedige nt solv. Mineral et er vanJigst
fiolett eller svakt gre nt eller farveles t, noen
ganger blatt eller sterkere grent. Det er ofte
sonert. Krystaller er oftest utviklet som

oktaedre. Noen ganger er bade oktaeder og
kubeflater utviklet. I den store dru sa med
flusspat, som ble funnet av Drarnmenssamlere varen 1992, er det sammenvoksninger av svakt gre nne krystaller med en
matt overflate og tverrsnitt pa opp til over
4 em . En senere klar eIIer svakt gre nlig
f1u sspatgenerasjon har blank overflate og
krystaller opp til 2 em, men krystallene er
oftest uregelmessige og har vekststriper.
Noen fa krystaller er mer rege lmessig
utviklet. Enkelte av de store, eldste krystallene har en liten kjerne med fiolett farge.
Flusspaten opptrer sammen med kvarts,
kalkspat og harmotomkr ystaller samt kloritt. I Samuel opptrer det sma (ea I mm),
bla krys taller med kube og oktaederflater
pa f1uorapofyllitt. I Mildigkeit er det funn et
blekgronn f1u sspat pa tynne se lvtrader.
Baritt (tungspat) opptrer i mange gruve r og
ofte i store mengder , men jeg kjenner bare
til nyfunn av krystaller pa under 0,5 em fra
Vinoren og Bratteskjerpet.
Epidot er funnet i krystaller og krystallvifter pa opp til 1,2 em i Samuel og Gottes
Hiilfe. I Samuel skjeerer en hydrothermal
are gjennom en permi sk diabasgang. Gangen er ganske sterkt omvandlet langs aren, I
omvandlingsso nen inntil aren opptrer det
korn av svove lkis, mens tepper av naleformete krystaller av epidot og litt kvarts ligger langs kanten av aren. Pa disse Jigger
det spredte rose tter av blekgren n prehn itt,
og over disse igjen ligger det ofte et lag
med f1uorapofyllitt-krystaller. Sammen
med f1uorapofyIIitten er det ofte spredte,
sma krystaller av bla f1 usspat. Pa disse
igjen ligger det ofte et tynt teppe av palygorskitt. Pa dette teppet henger det enkelte
krystaller av lysgul kalkspat. I Gottes Htilfe
er det funnet Ipse steiner med epidotvifter,
kalkspat, f1u sspat og svove lkis. Epidot er
ogsa funnet i Bratteskjerpet.
Adular i krystaller pa opp til 4 mm er funnet i Gottes Htilfe. Mineralet er rontgenidentifisert og analysert pa barium av A.O.
Larsen . Mikrokrys taller er ogsa funnet i
Mildigkeit Gottes. Neumann ( 1944) mente
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at aile funn av "adular" var hyalofan (bariumfeltspat ), men dette er tydel igvis ikke
tilfelle.
Ax initt er i sma men gder funnet i Gottes
Hulfe, Mildigkeit Gottes og Samuel (i
dagen ) som sma brunrosa krystaller. Grabla mikrokrystaller av axinitt er funnet i
Knut ehavet av Han s Jer gen Berg ( 1990) og
i Mi ldigkei t av Tore Guldbrand sen. Vannklare krystaller opp til I mm er funnet i
Gottes Hiilfe av Th ore G . Pedersen og
rontge nide ntifisert av A.O. Larsen.
Anatas er funn et i mikrokrystaller pa kvartskrys taller i materi ale fra tipphauger i
dagen i Knut eh avet (orange) av Hans Jorge n Berg ( 1990) og Kongens (rodebrun) og
M ildigkeit Gottes (orange ) av To re Guldbran dsen. Sa-be & Ne umann (1961 ) fant
sync hysitt sammen med anata s i fra Kristians stoll. Parisitt er funn et i stuffer fra
Kon gsberg i British Mu seum , bl.a. pa f1u sspat (Ne uma nn 1985).
Kullbl end e er vanlig i sma men gder i kalkspatare ne , Den finnes ofte ass osiert med
ged igent se lv.
Kloritt i blek grenne, finkorn ete aggregater
er funnet sammen med gedige nt se lv, kalkspat og kvarts i dru seromsmateriale i Gottes Htilfe. Kloritt er ogsa funn et i Mildigkeit Gottes , Herzo g Ulrich og f1ere andre
gruver. Stilpnomelan er funn et i Krags gruve. Den er identifi sert av A.O. Lar sen . Tremolitt-aktin olitt er funnet i Samuel og
Krags gruve og Bratteskjerpet.
Leirmin eral et illitt opptrer i ganske stor
men gde i Gottes Hiilfe sammen med svovelkis. Det er re ntge nidentifisert av A.O.
Larsen . Leiren inneholder ogs a Iitt montmorillonitt og kaol in. Tynne tepper av
pal ygorskitt er funn et i Samuel. Van der
Wei (1972) beskrev opptrede n av tremoIitt-actinol itt, paly gorskitt, sepiolitt og
montmorillonitt fra se lvforeko rnstene .
Hedenb ergitt er funn et i Ljet erud skjerp. I
nzerheten har Bjernar Jakobsen funnet sorte pyrok senkrystall er samme n med grossular , kloritt, titanitt og apatitt. Almandingranater er samlet i store mengder fra glimmer- og klorittskiferlagene i Overb erget.

Krystalldiameter opp til ca 5 em .

Sekundsermineraler
Malakitt , broch antitt, devillin og posnj ak itt
er ident ifisert som sekundrere kobbermineraler i Herzog Ulric h gruve. Devillin og
posnjakitt er ogsf funnet i Knutehavet
skj erp . De er re ntgenide ntifisert av A. O .
Lar sen .
Covell in er funn et pa sprekke r i kobb erk is
fra Kj ennerudvann. I MGMs rentgenlabo ratorium er langitt ide ntifisert pa en innsendt prove etikettert " Kongsberg" (Ne umann 1985).
Gips opptrer mange steder i gruve ne, Srerlig
er det funnet sma krystaller (opp til I em) i
store men gder i Gottes Htilfe . Mineralet er
re ntge nko ntro llert av A.O. Larsen. Rapi dcreekitt er funn et som sma kry staller pa to
steiner i Mildigkeit Gottes. Det ble ront genidentifisert av Raade/Stebe ( 1990).
Mirabil itt er funnet i Go ttes Hiilfe og re ntgenide ntifisert av Lar sen ( 1982). Nar mineralet bl ir tatt ut av gruva, omvandles det
raskt til then arditt.
Arago nitt er funnet som sma, grahvite
kulefor mete individer pa opp til I mm i
diameter pa kalk spat. M ineralet er ront genidentifisert av A. O . Larsen .
Erythrin er funnet en rekk e stede r. Szerlig i
le smassen inne i Mildi gkeit Gottes er det
funn et man ge steiner med erythrin pa ove rf1aten. Stei ner med srerlig dypred erythrin
er funnet i Mildigkeit og Norske Love.
Mineralet er rent genundersokt av Ra ade/ Srebe. Annaberg itt er funnet som et blekgront belegg i M ildigkeit Gottes. Mine ralet
er rentgenidentifi sert av A.O . Larsen.
Gedi gent svove l og sma kry staller av
ce russitt og ang lesitt er funnet i sma dru serom i skjerp pa Gamlegrendsasen av Tore
Guldbrand sen . Skjerpene er anlagt pa blysink-fe rende kvartsarer . Min eralen e er
rentgenidentifi sert av A.O. Larsen . Et tykt
gulhvitt bele gg pa sinkblende fra tipp en
ved Klausstollen var rentgenam orft . Gothitt opptrer ofte bade i kalk spatarer og
fahlband.
Av min eralene som er omtalt ove nfor, var
adular, anglesitt, anke ritt, ann abergitt, ara-
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go nitt, arge ntopentlanditt, brew steritt, brocha ntitt, cerussitt, covelIin, devillin , dolomitt , gips, got hitt, heul anditt, iIIitt, kao lin,
langitt, mirabilitt, pari sitt , posnj akitt , rapid creekitt, sideritt, skolesitt og gedigent svovel ikke med i de siste oversikter ove r
min eraler funnet pa Kongsberg, dvs Ole
John sen (1986, 1987). Brewsteritt, mira biIitt og rapid creek itt var ferstegangsfunn for
Norge.
Det er sikkert ogsa gjort andre mineralfunn
pa Kongsberg, som jeg ikke kj enner til.
Jeg skylde r Alf Olav Larsen stor takk for
hjelp til mineralident ifiseringen og gode
rad, Mange andre har bidratt med opplysninger og steinprev er, sa som Stig Flaata,
Tore Guldbrand sen, Bjemar Jakobsen ,
Harald Kristiansen , Unna Lagesen , Egil
Olafsen, Th ore G. Pedersen og Kjell
Trengen.
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Unset 14 kt 2 gm ring 35$, Earring 34$, Pendants 32$. Minimum 30 ocs, Amethys t mounted 850 silver ring 7$,
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unimaginable shapes Earrings with gold plated hook 100 pairs = 225$. Glass Marbles 16·25 mm multicolored 10
kgs =200$. Drillid Glass Beads. Fancy shapes & color 10 kgs = 150 $. Glass Necklaces 100 pcs =300$. Silver
Carved Cabochans fitted Rings 8$ per pc, minimum 30 pes. Earrings 6$, minimum 40 pcs (mix assorted stones
variety included). Send checks/draf1spayable: Heena's Jewelery Manufacturing Company, 44,
Laxm inarayan shopping cent re, Malad -East, Bombay-97, Ind ia. Fax: 9122840nS8.
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