
Det er funnet Babbingtonitt i Sunndalen.
Det dreier seg om en gammel forekomst
som etter mye leting er gjenoppdaget.

Nytt for Norge er Rynnersonitt Ca(TaNb)20
6

,

Funnet som ble gjort 1995 i en
granittpegmatitt i 0stfold, bestar av tette,
filtaktige masser av sma, kremhvite
krystaller.

Nok et ferstegangsfunn for Tor Witse!

Vi har ogsa herr, og tildels sett at:
- det er funnet fin JEgirin ved Eikern med

XX opptil 8-10 em.
- gull fremdeles kommer fra gruvene pa

Bemlo, konsesjonshaverne har tatt ut
stuffer na pa forsommeren.

- fine selvstuffer, dendrittisk er observert i
handen pa en hervarende redakter, fra
Vinoren tatt ut av operaterene der.

- reykkvarts i japanertvilling er dukket opp
ved den nye E 11 ved Mjendalen

- feltspat i slipekvalitet og gode klare
epidotXX, inntil 5 em er funnet i mann
store druser ved Kristiansund.

- bra kalsitt i fine XX fra tunnelen som
munner ut ved Rugtvetmyra ved Brevik,
XX er pent dekorert med analcin og litt
svovelkis inni serger for et fint
fargespill(se foto) . Det kommer ogsa
stadig godstuffer fra "underetasjen" i
Brevik (se foto neste side)

- pene kalsittXX, gule klare har "dukket
opp" i Sendeled

- ellers sa kommer det stadig opp fin fluoritt
i Sando-pukkverket i Sande. Fine, klare,
blagrenne xx pa opptil et par em ster
relse .

20/2-96
-Endelig er det funnet en diamant pa Finn

marksvidda. Det er tidligere funnet
diamanter pa finsk side av grensa. Dia
manten ble funnet i elvegrus sist sommer
og funnstedet er hemmelig. Den er ea. 2
mm. lang og transparent.

-Under veiarbeider pa E18 ser for Drammen
dukket det opp druser med opp til 5 x 5
em store flusspater.

-Den tredje norske lokaliteten med bazzitt
ble funnet i Gaular, Sogn og Fjordane.
Krystallene er transparente, lys bla,
formen er heksagonale prismer og maksi
mum 1 mm lange . Mikrokrystaller med
wulfenitt ble ogsa funnet.

-Det er funnet fine aggregater av pyritt pa
kalsitt i KjSllrholt.

9/5-96
-Kalsitttvillinger opp til 40 em lange er

funnet i Kjerholt. Noen prover har tre
generasjoner med forskjellige tvilling
typer.

- Under veiarbeide i Mjendalen har pen fin

epidot, reykkvarts, mikroklin og stilbitt
dukket opp. Heydepunktet var nok en 7
em japanertvilling.

-3 x 3 em store, lys grenne flusspatkrystaller
er funnet i Holmestrandomradet.

- I Bjenndalen bruk er det funnet meget
pene pyrittkrystaller i kaolinitt/klorittmat
riks. Krystallene er opp til 1 x 1 em store .
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- En 10 em stor natro littkrystall er funnet i
Svensken, Tvedalen.

-Pene zirkoner, opp till,S em store er ogsa
funnet i Tvedalen.

- I Tvedalen er det ogsa funnet en massiv
melinofan pii nesten 20 kg.

10/5-96
-Triste nyheter for samlere i Oslo og Akers

hus. Bje nndalen bruk er stengt for sam
lere! Mengden av besekende samlere har
ekt kraftig de siste arene , og da noen
korttenkte samlere begynte ii beseke
bruddet i arbeidstiden uten avtale og
dess uten forstyrret folk i arbeidet,
stengte eierne porten for samlere .

1/6-96
-Etter et relativt kjedelig fjoriir, dukket det i

Tvedalen nylig opp pene 5-6 em lange
hambergittkrystaller, pent terminerte
behoitt krystaller, 2 em store
penetrasjontvillinger med flusspat og 1
em store svalehaletvillinger med

eudidymitt.
-Pen citrinkvarts skal vrere funnet pii Jreren.
-En av de siste dagene fer Bje nndalen bruk

ble stengt, ble det funnet opp til 15 em
store, lys gule, dobbeltterminerte, per
fekte kalsittskalenoedere pii matriks. 1
em lange fenakittkrystaller sitter i matrik
sen .
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Geologisk samling * Galleri * Gruvehistorikk * Mineralleting
Norges eldste jerngruve * Kate

Apningstider
22. juni - 25. august:
Tirsdag-lerdag 11.00-16.00
Sendag 12.00-1700
Gruvesafari onsdag og ler
dag 12.00 og 14.00
Sondag 13.00 og 15.00
25. august - 20. oktober :
Sondag 12.00-1600
Gruvesafari
Sondag 13.00
Fra27.oktober kun museet
sendag 12.00-16.00
Gruvesafari:Ta kontakt
med oss for mermere av
tale:

Postboks 83, 2742 Grua,
tif.61 32 50 99
eller tif. 61 32 10 80

HADELAND
BERGVERKSMUSEUM
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