
Septerametyst, 11,4 em hoy, Ira Nedre Eiker. Funnet i 2000. Samling: Stein Jellum . Foto: Jeff Scovil .
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Av Fred Steinar Nordrum
Foto JeffScovil

Det felgende er en kort oppsummering av en
del funn av mineraler i Norge som er blitt kjent
siden i varen 2000. Det er sikkert gjort en rekke

funn som ikke er kommet med her.

Turmalin (schorl) , med diameter opp til 2,3 em, pa ortoklas fra Ryggkollen, Nedre Eiker. Funnet av
Sigmund Aasly i august 2000. Samling: Norsk Bergverksmuseum. Foto : Jeff Scovil .

Drammen
I Drammensmarka ble det funnet en druse med

et septeramerysthode pa 5 em og ea 30 sma septer
ametyster.

I Stf0msotunnelen er det funnet krystaller av
kvarts og kalkspat.

I Bragemestunnelen er det innsamlet kalkspat og
dolomittkrystaller.

BUSKERUD
Nedre Eiker
Ryggkollen (E 134): Sorte turmalinkuler opptil2

em i diameter pa ortoklas. Reykkvartskrystaller og
grenn fluoritt tilstede , samt muskovitt og diopsid.
Stuffene var innebakt i leire. August 2000 .

I fyllmassen fra E 134 som ble tippet i sandtaket
ved Ryggkollen er det funnet noen synchysitt krys
taller opptil 0,5 em. Kjemene er gule , mens de ytre
delene er klorittisert.

Bruddet ved Nedre Eiker Kirke (<<Batteriet»): En
spesielt fin septerametyst (ea. 15x7 em) er funnet,
samt noen andre ametyster/septerametyster, enkelte
av god kval itet. Host 2000.
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VESTFOLD
Larvik
Stavem: Fin, massiv manestein funnet pa gam

melt forekomststed pa Grevle , Rakke (ved Kyst
hospitalet) .

Tvedalen: To bra funn av klar natrolitt i Tres
chow-Fritzoe bruddet. Den ene drusa 1,5 m dyp og
ea 0,5 m i diameter. Natrolittkrystaller pa sterrelse
med halve fyrstikker, ogsa syltynn skiferspat og sen
generasjon med mikro natrolittkrystaller.

Hambergittkrystaller, opptil 3 em lange og 4-5
mm i tverrsnitt, er ogsa funnet i Treschow-Fritzoe
bruddet, i analeim.

I Norwegian Pearl bruddet ble det forst funnet
hambergitt i tynne naler i sort.jordaktig masse, der
nest i krystaller opptil 5-6 em lange og 2xO,5 em i



Pyroklor pa magnetitt fra Hakestad, Tjelling, Larvik. Stuffbre dde 2,8 em.
Samling Ingulv Burvald. Foto: Jeff Scovil.

TELEMARK
tverrsnitt. Krystallene var knekt , slik at de kan ha Brevik

veert lengre. Det ble ogsa funnet skarpkantede zir- Dalen-Kjorholt: Brune kalkspat I27°-tv illinger,

konkrystaller opptil 3-4 em. . . bade korte og lange skalenoedere avkortet med hvit
Kortprismatiske zirkonkrystaller opptil S em , cegt- basisflate, sammen med lange, brune skalenoe der-

rinkrystaller opptil 20 em , store. stykker med leu- krystaller av to for skjell ige typer sa mt Iysegul e
kofan samt litt homilitt og bohmitt er rapportert fra romboedere og hvite/klare , samm e nt ry kte

Royasbruddet i 2000. (diskosformete) romboedere. Den ene brune gene-
Druser held ekket innvendig me~ 1-2. mm store, rasjonen har enkle, skarpkantede kry staller. Sma

gulbrune krystaller av heulanditt pa feltspat- krystaller er gule . Den andre typen er elongert, har
krystaller er ogsa funnet i Royasbrudde~. Mars 200! . vanligvis uregelmessig topp, som er del vis dekket

En del chiavennitt ble funnet everst 1 Tuften. Var av sma pyrittkrystaller, og opp til tre ekstra sett med

2000. skalenoederflater. Skaenoederkrystallene er derfor
Langesundsfiorden: Plater opptil 20x20 em me~ rundet. De brune krystallene er gan ske transpar-

mye fin, gul hjortdahlitt og litt homilitt ble funnet I ente. De beste stuffene har meget god kvalitet, men

hyttetomt pa ey i fjorden . det meste av materialet ble odelagt av steinsprut ved
Hakestad: Pegmatitt med mye pyroklor (2-2,5 sprengningen .

em), manestein, helvin, po lymignitt (krystaller op? Diskosformete kaikspatkrystaller dekket med sma
til 10 em i forvitret feltspat), gulhvit datolitt opptil pyrittkrystaller pa randkanten. De beste stufTene er
I em , natrolitt og analcim. Sommer 2000. meget showy.

Hedrum pukkverk: Det er funn et en dru se med Kalkspatskalenoedere og I27°-tv ill inger av skale-
klare natrolittkry staIIer, I em lange og 0,4xO,4 em noedere dekket av sort kloritt og spredte, sma krys-
i tverrmal, forut en bra manestein og zirkon. taller av natrolitt og ana lcim. Ogsa sti lbittkrystaller

i omgivel sene. De fa innsamlete stufTene er meget
spes ielle.
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Hambergitt, 4.1 cm lang. fra Norwegian Pearl-bruddet , Tvedalen, Larvik.
Samling: Ingulv Burvald. Foto: Jeff Scovil.

Kragero
Valberg : Materialet etter en stor druse kom fram

16. mai ved lasting og transport av utsprengt masse
til knuseren. Det meste havnet derfor i knuseren .
Men en del materia le ble innsamlet 17. maio Mye
av materialet var overstrodd av sma, klare , blanke
kvartskrystaller opptil 1,5 em. Mikrokrystaller av
redbrun albitt. Tydelige fantomkrystaller av kalk
spat (skalenoedere) opptil 6 em. Mer eller mindre
morkbrun farge pa fantomene. Spesielt var det
skapo littkrystaller pseudomorfosert til albitt og
overstredd med sma kvartskrystaller, opp til 5 em
lange og 0,8 em brede. Sma pyritt og kobb erkis
krystaller enkelte steder pa kalsitt og kvarts . En
antatt japanertvilling av kvart s ble funnet.

I mars 2000 ble det funnet en hel del av en blek
gro nn omv and let bergart som inneholdt mye
gersdorffi tt i rundete krystaller opptil 2 em. Ingen
sterre, hele krystaller ble funnet, kun noen uregel
messig krystallflater med vekstfenomener. Det var
ogsa mye kalkspat, dravitt , pyritt og skapolitt i
materi alet samt litt kobberkis. Noen mikrokrystaller
av gersdorffitt ble funnet ved syring av kalkspat.

28. mai ble det funnet aggregater av frisk , gul-
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orange anatas opptil 1,8 em. Rundt anatasen var
det ofte en sone av rutil , som i ytterkant enkelte
ga nger hadde en tydelig seks ka ntet kry stall
avslutning.

I august stor druse med mye kalkspat , store kvart
skrystaller og store albittkrystaller (opptil 3 em).
Kvartskrystaller opp til ea 15 em. Romboedriske
kalkspatkrystaller pa enkelte kvartskrystaller.

Ogsa pa hasten ble det sprengt ei salve hvor det
ble funnet fragmenter av gersdorffi ttkrystaller, opp
til 3 em i matrik s, sammen med blant annet magnet
kis, kobberkis og skapolitt.

I slutten av november kom det fram en 2 m lang
dru se , vese ntl ig med prehnitt. Halv e dru sa ble
sprengt bort for den var temt. To typer prehnitt. I
taket Iys grenn i knoller, som vanlig, med sma, hvite
albittkrystaller oppa, Noen stuffer hadde hvite, sma,
spredte krystaller av ny generasjon prehnitt oppe
pa den grenn e. En stuff med en kobberkiskrystall
pa grenn prehn itt. I bunnen av drusa , hvite prehn itt
rosetter med vannklar ytre del (fantomer) sittende
pa klinokl or og et mineral som er naturlig etset bort .
Kalkspat og albitt. Prehnitt ogsa pa noen plateform
ete i1menittkrystaller med diameter opptil 2 em.



Svovelkis, stuffb redde 6,4 em, ira Dalen-Kjerholt gruve, Brevik.
Samling: Gunnar Jenssen. Folo: Jeff Scovil.

Kalkspat, tvilling, 6,4 em bred, ira Dalen-Kjerholt gruve, Brevik. Funnel av Gunnar Jenssen.
Samling: Norsk Bergverksmuseum. Foto: Jeff Scovil.
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Natrolitt fra Treseow Fritzee-bruddet, Tveda/en, Larvik. Bildeheyde
10.3 em. Samling: 1ngu/v Burvald. Foto: Jeff Scovi l.

Prehnitt, opp til 1,4 em, og a/bitt pi
Funnet av Vegard Evja.
Sam/ing: Norsk Bergverksmuseum. .

Noen fa aktinolittaggregater.
Forskjellige steder i Kragero utenom Valberg er

det funnet noe hellanditt, turmalin, beryll samt
merkgronne diopsidkrystaller , opptil 3 em lange
og 0,9 em i tverrsnitt, delvis dekket av hvite a/bitt
mikrokrystaller, sammen med sma, sorte horn
b/endekrysta ller med asbest pa termineringene. Juli
2000. Det er ogsa funnet knollete krystallaggrega ter
med gronn prehnitf sammen med sma ep idot
krystallvifter og sma ka/kspatkrystaller.
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Skien
Kilebygda : Tynne, langprismati ske , sonerte

kvartskrystaller opptil ea 9 em med svakt brune til
gule farver. Noen dobbeltterminerte krystaller og
enkelte japanertvillinger. Var 2000.

Tinn
Tinn sj lJvegen: Flere nye, store dr user me d

kvartskrystaller er funnet.



klinoklor fra Valberg. Kragere.

oto: Jeff Scovil.

Kvarts, fantom med et mellomlag av hematitt, fra Tinnsje. Synlig del
ca. 7 em hoy.
Samling: Morten Anensen. Foto: Jeff Scovil.

Tokke
Bandaksli: En rekke stuffer med fine molybden

glanskrystaller opptil 5-6 em er funnet, mange pa
matriks. Kanskje det beste mineralfunnet i Norge i
ar 2000. (se forsida, red.anm.)

Fyresdal
Moberg: Kawazulitt, Bi2(Te,Se,S)3' er funnet for

ferste gang i Norge . Identifisert med XRD av Alf
Olav Larsen.

Bo
Lifiell: Det er funnet en hel del kvartskrystaller.

Denne artikkelen fortsetter i neste utgave av
STEIN med reste av fylkene. red.
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