
NOEN FUNN AV MINERALER I

NORGE 2000-2001

Av Fred Steinar Nordrum

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

kommet med her.
Forste del av denne artikkelen sto i

forrige utgave av STEIN. Her felger siste
del.

Som de fleste av vare lesere vii ha oppda
get var det fargefeil gjennom hele STEIN 2/
2001. Jeff Scovils fotografier til denne artik
kelen synes vi var sa bra at vi setter dem pa
trykk en gang til. Denne gang med riktige
farger. red.
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Mo/ybdenglan s, 6,8 em hoy, fra Bandaksli, Tokke.
Sam/ing : Morten Anensen.
Foto: Jeff Scovil.

Turmalin (schorl),
med diameter opp
til 2,3 em, po
ortoklas f ra Rygg-

, kollen, Nedre Eiker:
Funn et av Sigmund
Aasly i august
2000.
Sam ling: Norsk
Bergverksm useum.
Foto: Jeff Scovil.



Svovelkis, stuffbredde 6,4
em, f ra Dalen-Kjorholt
gruve, Brevik.
Samling: Gunnar Jenssen.
Foto: JejJSeovii.

'.

Pyroklor pomagnetitt f ra
Hakestad. Tjelling, Larvik.
Stuffbredde 2,8 em.
Samling Ingulv Burv ald.
Foto: JejJSeovii.

Hambergitt, 4,1 em lang, fra
Norwegian Pearl-bruddet,
Tvedalen, Larvik.
Samling: Ingulv Burvald.
Foto: JejJScovil.
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Kalkspat, tvilling, 6,4 em bred, Ira Dalen-Kjerholt gru ve, Brevik.
Funnel av Gunnar Jenssen. Samling: Norsk Bergverksmuseum. Foto: Jeff Scovil.

Ingulv Burvald med en stor sluffmed
natrolittkrystaller fra Treschow-Fritzee bruddet,
Tvedalen. Foto: Norsk bergverksmuseum.
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Natrolitt Ira Trescow Fritze e-bruddet, Tvedalen,
Larvik. Bildeheyde 10,3 em.
Samling: Ingulv Burvald. Foto: Jeff Scovil.



Kvans, fan tom med et mellomlag av hematitt, fra
Tinnsje. Synlig del ca. 7 em hey.
Samling: Morten Anensen. Foto: Jeff Scovil.

AUST-AG DER
Sondeled
Ravneberget: Delvis gjennomsiktig, brun, gul og

gren n sinkblende i urege lmessige krystaller opptil
vel I em. De tleste matte pa overtl aten, men blanke,
gjennomskinnelige inni. Noen fa blanke pa overfla
ten og med rege lmessige tvillin gkrystaller. Sammen
med blyglanskrys taller (kuber oppti l 0,5 em) og stil
bittkrys taller. Jul i 2000.

Stilbittkrystaller, grahvite til brune, fra tynne, flak
formete krystaller til nek oppti l 1,5 em hoye. En del
sitter pa kalkspatkrystaller. Sammen med sma krys
taller av rodlig albitt, hvit laumont itt og kvarts. En
kelte steder sammen med vannklare heulandittkry
staller opptil 0,9 em. Juli 2000.

Mege t fin, gulgronn prehnitt, med litt kobberkis.
Julen 2000.

Prehnitt, opp til 1,4 em, og albitt po klinoklor fra
Valberg. Kragero. Funnet av Vegard Evja.
Samling: Norsk Bergverksmuseum.
Foto: Jeff Scovil .

Iveland
Brattekleiv: To fine, ganske store (omlag 5 em lan

ge) eolumbittkrys taller, og noen mindre. Dessuten
noe monazitt og beryl\. Host 2000.

VEST-AGDER
Kristiansand
Alefia:r, Kristiansand : Kupritt , gedigent kobber og

vanadinitt (mikro) er identifisert i manganforekom
sten.

OSLO
Gro rud
Huken pukkverk : Kalkspatare langs sprekk i ba

salt. 1,5 m dyp druse med elongerte kalkspatkrystal
ler (heksagonalt prisme med lang, spiss terminering),
opp til 4-5 em lange og ea. 0,5 em pa tvers, hvite til
vannklare.
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Fluoritt Sande. Vestfold. Lengde 6.9 em. Samling Hans Jorgen Berg. Foto JejJSeovill.

AKERSHUS
Nittedal
Bjonndalen Bruk : Idette bruddet er det gjort en

rekke funn i lepet av det siste aret:

Brune helilandittkrystaller opptil 1-1,5 em, delvis
pa kvart skrystaller. Ganske mye materiale. Blanke
krystaller av god kvalitet. Begynnelsen av juli 2000.

Bruddstykker av naturlig fragmenterte , store
pyrittkrystaller. Delvis rekry stalli serte .

Stuffer med fine, blanke pyrittkuber oppt il 2 em,
oftest med tydelige vekststriper, i klorittrik matriks.

Gmnnejlllorittkrystaller, oppt il 7 mm.

Fiolette jlll orittkrystaller opptil ea I em.

Blanke, skarpkantede pyrittkuber opptil 2 em i
kalsitt og kloritt pa bergart. 7 sterre stuffer og man
ge sma etter preparering og syrebehandling. En py
rittkrystal var 7,5x6 em. Sept./okt 2000.
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Srna , Iysebrune helilandittkrystaller del vis pa
pyrittkuber opptil 2,5 em. Okt. 2000.

I breksjert sprekkesone fragmenter mer eller min
dre dekk et av srna, morkbl a fluoritt oktaederkrys
taller opptil 0,5 em. Sent i okt. 2000.

Eidsvoll
Byrud : Hasten 2000 ble det funnet en stuff med

en druse med beryllkrystaller pa opptil over 2 em
lange , med varierende farve (farvele s, gulig, grenn)
og kval itet. Pa samme stuff var det en liten druse
med sma, klare topaskrystaller. Funn av noen bra
singe lkrys taller av smaragd er ogsa rapportert.

SOGN OG FJORDANE
Allmenningen-Maley
Rosa feltspatkrystaller opptil I em, epidot. Stor

vegarbeidsaktivitet.

M0RE OG ROMSDAL
Eide
Visnes kalksteinsbrudd: Det skal vrere funnet en-



Heulanditt fra Bjonndalen Bruk, Nittedal, Akershus. Sterste krystall Ls em. Samling Tom Busch..
Foto JeffScovil.

da bedre stuffer med kalkspatkrystaller i 2000 enn
aret for.

(plater av krystaller opptil 3-4 mm) , malakitt, plan
cheitt, shattuekitt. Losblokker,

Smola
Epidot, gressgronne, termi

nerte , opptil4-5 em, enkeltkrys
taller, og grossular, redlige, de
formerte , til 4 em , i skarn.

Analeim, sma , klare krystal
ler pii stilbitt-plater.

Gronnfarvet analeim ve d
Hopen.

S0R-TR0NDELAG
Oppdal
Kvartsarer i gneis med bor

nitt , kobberglanser, kobberkis,
svovelkis, gull , reykkvarts, ba-

ritt , broehantitt (gronne naler Sinkblende.Ravneberget, Sendeled, Aust-Agder: Kry stall til heyre 0.5 em.
opptil 2 em), powellitt (sma, Funnet av Vegard Evja. Samling Norsk bergverksmuseum.
lysegule pyramider) , azu ritt Foto Jeff Scovil.
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Chalkopyrite 3.3 em hey. Bcerum, Akershus.
Samling Hans-Jergen Berg. Foto Jeff Scovil.

Meldal
Lokken: Epidot i krystaller opptil 2-3 em og sma

rosetter av tynne naler med turrnalin (uvitt) i kalk 
spat. Naler opp til 2 em , sorte (mark rode i binoku
larlupe).

Orkdal
Kvartskrystaller med tessinerhabitus opptil 30-35

em, pilgrense gneis-grennstein. Matt overflate, gan
ske klare inni . Ganske store spaltestykker av kalk 
spat og mikro adular, titan itt, laumontitt, kloritt.
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Fluoritt 3.3 em hey. Bjenndalen, /I
Samling Einar 0degard. Foto Jejj

Kleebu
He lt klare, heksagonale prismer av kalkspat, opp

til 3 em. Lys gu le mikro-krystaller av stilbitt.

Mostadmarka
Blil turrnalin i finkomete aggregater pil sprekker i

kvarts er identifisert som elbaitt (mikrosondeanaly
se).

NORD-TR 0 ND ELAG
Lieme
Sarli : Funn av store druser med kvarts krys taller,



ittedal, Akershus.
Scovil.

Kvarts 9,3 cm hey. Hattfjelldal, Nord Trendelag.
Samling Hans Christian Regler: Foto JejJScovii.

opptil 15-20 em, med fra koksgra til sort farve . Fan
tomer og artige vekstformer. Ogsa plateformet mel
kekvarts. Litt kalsitt , rutil og blyglans. Grunneieren
er selv med pa a ta ut materialet, sammen med noen
mineralsamlere. Den ferste roykkvartsdrusa ble fun
net av svensk samler (Janne Sjostrom fra Falun).

Hitra
Fine ankerittkrystaller opp til I em, grenne til far

velose. Et par stuffer hadde svakt grenlige og gjen
nomskinnelige sinkblendekrystaIler, opptil 0,6 em,
pa ankeritten. Kalkspat skalenoedere.

NORDLAND
Hattfjelldal
KvartskrystaIler, gralige og raykfarvete, oppt il 30

em lange, ble funnet i september 1999. Et par kilo
meter fra den kjente forekomsten.

TROMS
Arnoya: I blokk ble det funnet 5 em rosetter pa

sprekkeflate av antagelig bla turmalin.

FINNMARK
Hasvik
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Somya: Flogopitt, axinitt (til 3 em),
sma rede granater, antagelig almandin.
Zirkon-krystaller med elongert pyrami
de er funnet i blekbrune krystaller opp
til 0,5 em, ikke langt fra sodalittfore
komsten .

1 sodalittforekomsten er det funnet
aesehynitt-(Ce), i opptil5 em lange lis
ter (identifisert av Alf Olav Larsen).

BJ0RN0YA
Forvitrete, massive stykker av withe

ritt (BaCO), opptiI3-3,5 em, er funnet
pa overflaten ved Blyhatten gruve. Mi
neralet er ikke nevnt av Neumann
(1985).

TAKK
Takk til aile de som har bidratt med

opplysninger om nye mineralfunn.

Hans Christian Rogier med
kvartsgruppe pa 15 kilo fra
Hattfjelldal.

Reykkvarts med rutil ea. 10 em.
Foto STEfN/ghw

HORDALAND
I august 200 I ble det funnet en sammenrast druse

i fyllitt. Etter tildels strabasies graving ble det av
dekket grov reykkvarts nesten aile med rutilnaler,

24

Sterste krystall veide 5,5 kilo . Materialet var en
del skadet av mekanisk pavirkning, Men mye var
helt og klart. ghw



Reykkvarts med rutilnaler heyde 15 em (l,5kgJ ira Hordaland. Foto STE1N/ghw

25




