Fred Steinar lt{ordrum:

Wdar Brepnd i druse funnet

i begynnelsen av mdrs 2004 i

Tuften

larvikittbrudd. Drusa var 6-7 m dyp. Foto: Alf Olav Larsen.

Det folgende er en kort oppsummering av en del funn av mineraler i Norge som jeg er
blitt giort kient med siden fiordrets mineralsymposium pd Kongsberg. Det er sikkert
giort mange funn som ikke er kommet med her. Noen av funnstedene og noe av

funnmateriulet har jeg ikke sett. Deler av teksten stammer derfor direkte fra
opplysninger

fra

mineralsamlere.

AKERSHUS

klin. Ill{ye av materialet blir skadet ved sprengnin-

Asker

gen.

Vardisen: I forbindelse med ny gang- og sykkelvei langs Heggedalsveien og ny sikkerhetstunnel

OPPLAND

inn til Lierisen jembanetunnel ble det funnet en rekke

I-qn

druser, srerlig med orthoklas og royhtarts/kvarts,
men ogsi med en del andre mineraler, blant annet
flusspat, molybdenglans, allanitt-(Ce) og bastncisitt-(Ce),tilsammen 27 (Stensrud 2004).

Juvvatn: Pi en ekskursjon i forbindelse med hostpi Fossheim Steinsenter ble det funnet mye
bra goosecreekitt ph forekomsten.

treffet

BUSKERUD
OSTFOLD
Halden

Berg: I steinbruddet er det fortsatt funnet mye

smk epidotkrystaller pi kvartskrystaller. Enkelte
kobberkiskrystaller opptil I cm. Det er ogsi funnet
{tolette flussparkrystaller opptil ca. I cm og mikro-
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Hurum
Sretre: En druse med blanke, skarpkantede ortho*/askrystaller opptil 3-4 cm ble funnet sommeren 2003.
Fuglemyr: En ca.2 cm plateformet, svakt gul krystall pi orthoklaskrystaller ble funnet sommeren

2003. Krystallen er pseudomorft omvandlet til

r,l

,.l
Natrolittkrystallea opptil 2 cm, fra Saga Pearl
larvikittbrudd, Tvedalen, Larvik. Finner Alf Olav
Lars en. Samling Norsk Bergverksmuseum.
Foto Gunnar Jenssen.
jf,;F3".

Mikroklinkrystall (10 cm lang, 'flyter"), bavenonilling,dekket av analcim og natrolitt, fra Tuften
larvikittbrudd, Tvedalen, Larvik. (ref. to pd
foregdende side).
Saml in g N ors

k B ergverks

mus eum.

Foto Gunnar Jenssen.

Til hoyre: Natrolittkrystaller tredelte,
opptil

I cm lange,fraTuften,
Tvedalen, Larvik.

Samling Norsk

''l

B ergverksmuseum.

EJ

Foto Gunnar Jenssen.
bastndsitt og dnatas, antagelig etler allanitt. En
ten zirkonkrystall var ogsi tilstede.

lt-

OvreEiker
E134: Stellerlrkrystaller opptil 1 cm delvis dekket
med mikro kvartskrystaller er funnet.

Kongsberg
Haus Sachsen: Mikrokrystaller av b16, scandiumholdig titanit er funnet (Savage 2004).

FH
Rode, pene, blanke almandln krystaller opptil I cm

er funnet.

F

ine, msrk e blbJl u s sp a tk'ry stallet

opptil mm i diameter er funnet i nyipnet druse.
Svelvik
Juve: Et stort antall berylkrystaller ble funnet i
druse hssten 2002.De fleste var smi og single, men
8

0,5 cm, orthoklaskrystaller opptil 5 cm, kalkspatkrystaller opptil 3-4 cm,Jlusspat pd molybdenglans
og smi akvamarinkrystaller.
Berge: Druse med blanke, fine roykkvarlskrystaller
opptil 6 cm er funnet.

Asgirdstrand

VESTFOLD
Sande
S ando pukkverk :

noen var storre og noen fr matriksstuffer ble ogsi
innsamlet. Beryllen ble funnet sammen med orthoklas
ogkvarts og noen f6 sm6, vannklare topaskrystaller.
Beryllkrystallene var av to generasjoner, en med blilige krystaller (akvamarin) opptil4-5 cm (eldst) og
en med gronngule krystaller til 6 cm (yngst).
| 2003 ble det funnet bertrandittkrystaller opptil

Noen fine stuffer med hvite septerkvarlskrystaller
pi morkkalkspat er innsamlet.

Larvik
Hochelagaitt er funnet

i Malerod larvikittbrudd.

Dette er det tredje eller fierde lokalitet i verden for
dette mineralet. Nabobruddet Vardisen var den an-
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dre funnlokalitet (A.O. Larsen pers. medd.).
En pegmatittgang med en tynn grensesone

god hiortdahllll er funnet

rik

pi

pi

Store Araya.
En pegmatittgang i Allmenningen (Treschow)
larvikittbrudd besto hovedsakelig av nefelin og blek-

I

b16/gronn sodalitt. Litt pyroklor.

I dette bruddet

ble det ogsi funnet en druserik
pegmatitt med kortprismatiske na tro I ittkry staller
opptil 0,7 cm, p6vokst spredte bunterav mindre krystaller av en ny generasjon natrolitt.
En annen druserik pegmatittgang inneholdt blant
annet smi helvinkrystaller. I samme pegmatitt ble
det identifisert smi rosetter ay gonyeritt (Mn-kloritt). Dette er antagelig den tredje verifiserte lokaliletmed gonyeritt iverden (A.O. Larsen pers medd.).
Fine stuffer med natrolitkrystaller ble funnet i
Saga Pearl i august. Bra stuffer med natrolitt og
fluorapofyllill ble ogsi funnet bide for og etter. I
dette bruddet ble det ogsi sommeren 2003 funnet
nedalitt, chiavenitt, eudidymitt pd analcim, epididymitt, hastingsitt ogandre mineraler, inkludert gulaktige, firkantede krystaller av tetrawickmanitt. Men
disse krystallene var bare i stsrrelsesorden en brokdel av en millimeter (funnet og identifisert av Uwe
Kolitsch, Wien).
En stor druse med til dels fine natrolittkrystaller
opptil 5 cm ble funnet i Bjomdalen larvikittbrudd like

*[!

l

Vl:.i

,Egirinkrystall, I cm hoy, fra Sagdsen
larvikittbrudd, Porsgrunn. Finner Kjell Pettersen.
Samling: Norsk

B ergverksmuseum.

Foto Gunnar Jenssen.

forjul.
Chiavennitt med sterk brunrsd farve ble funnet i
mange smi druser i Tuften like for jul. I noen av
drusene dekket mineralet smi (opptil I cm), frittstiende hamb ergllkrystaller.
Strelebunter med sort/msrkbrun turmalin er ogsit
funnet i Tuften larvikittbrudd. Nilene er opptil 5 cm
lange, og aggregater pi over l0 cm er funnet.
To store druser ble funnet i Tuftenbruddet i mars
2004. Den forste var ca. 6-7 m lang og inneholdt

hovedsakelig analcim- og feltspatkrystaller med
sammenkittinger med natrolitt. Den andre var ca. l3
m lang og inneholdt analcin og store feltspatkrystaller opptil 25x20x10 cm, mange med edel kjerne,
samt storepsedomorfoser av spreustein etter nefelinkrystaller opptil 20x8x8 cm. Begge deler var stort sett
dekket av sm6, brukne natrolittkrystaller.

Alf Olav Larsen foran nefelinsyenittpegmatitten i
Sagdsen larttikittbrudd, Porsgrunn. Merk store

TELEMARK

Porsgrunn
I Sagisen larvikittbrudd ble en ca. 2 m mektig, grovkornet pegmatittgang eksponert gjennom hele bruddet like for jul. Interessant sammensetning og tekstureq usedvanlig grovkornete aggregater av mange
mineraler, blant annet leukofanitt, astrofyllitt, soda-
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nefelinkrystaller delvis omvandlet
Foto: F. S. Nordrum.

til natrolitt.

litt, kentbrool<silt(?), wshleritt, cancrinitt,men bare
fi, smi druser. Store, delvis natrolittomvandlete
nefelinkrystaller sees innefrosset. En stuff med en
stor, terminert egirinkrystall er funnet. Forelopig er
ca. 40 mineraler funnet i pegmatitten, deriblant sjel-

K'
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Kallrspatstuff,, 8 cm bred,

fra Dalen-Kiorholt

gruve, Brevik. Funnet I 2. 5.2004

Samling og foto Gunnar Jenssen.

denheter som behoitt, berboritt, lAvenitt og
tadzhikitt (A.O. Larsen pers. medd.).
Dalen-Kjorholt: Tolvkantede, diheksagonale, prismatiske kallcspatkrystaller opptil ca. 8 cm, av ekstrem god kvalitet ble funnet vinteren 2004, men i
meget ffi stuffer. P5 basisflaten sees det at det er en
krystall inne i krystallen. Gjennom prismeflatene sees
det at den indre delen er sonert parallelt med basisflaten. Se foto i Stein 3l (l), side 25 (2004).
Tynne markasil/stalagtitter av bedre kvalitet enn
tidligere, er funnet i gammel druse.
Svovelkiskrystaller er innsamlet flere steder, blant
annet i kjempedrusa funnet for et par ir siden, etter
at inndriften 6pnet drusa pi et nytt sted.
En druse med kvartsstalagtitter ble ipnet, men
kvaliteten var ikke den aller beste.
En mindre druse med /rzorapofyllittkrystaller pi
ca. 0,5 cm er 6pnet. Den inneholdt ogsh smi stilbittkrystaller og kalkspat med pyrrhotifrinneslutninger.
Nytt materiale er innsamletfta kall<spatdruse med

elongerte, gulbrune romboedere med hvite, kortprismatiske krystaller hengende utenpi pi tvers
(parallellorienterte).

{

{

*fu1
Kallrspat tvillinglcrystall, 4 cm hay, dekket av

fluorapofyllitt og en ny generasjon kalkspat
me d pyrrho t i t t inkl u sj o ner, fr a D al e n - Ki or h o I t
kalksteins gruve, Brevik.

Samling og foto Gunnar Jenssen.
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Ilmenittkrystall, 3 cm, delvis omvandlet til titanitt,
Valberg, Kragero. Finner Vegard Euja.
Samling Norsk B ergverksmus eum.
Foto Gunnar Jenssen.

fra

+
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(ca. 2 mm). Drovittkrystall, 4x4 cm, i kalkspat.
Skitoy: Litt uregelme ssige almandingranater med
vekststriperpi overflaten pi opptil 2-3 cm er funnet.

*'

Krystallene ligger i kvarts, plagioklas oglitt biotitt
og apatitt.

a

Markasittstalagtitter, opptil 4 cm, fra Dalenlt kalksteinsgruve, Brevik.
Samling og foto Gunnar Jenssen.
Tre forskjellige druser har inneholdt to forskjellige
typer kalltspattuillinger (etter (0001 )og (01 - I 2)). Det
Kj orho

er innsamlet noen fi, men gode stuffer.
I en druse ble det funnet klare, kortprismekrystaller
opptil 1,5 cm av kalkspat med fantomer med litt mikro svovelkis ved overflaten. Deler av fantomene er
udekkete. I en annen druse kortprismatiske, heksagonale krystaller opptil 3x2 cm med frostet overflate
men klare inni. I en tredje druse var det delvis klare,
gule romboederkrystaller opptil 6 cm. Bare en god
stuff ble tatt ut. I en fierde druse klare kalkspatkrystaller med oftest brungrdL, frostet overflate som var
delvis dekket av hvite, ofte parallellorienterte krys-

AUS}AGDER
Risor
Ravneberget: V6r-sommer 2003 ble det funnet
klinoklorkrystaller, ganske store stuffer med gul

prehnitt oglag med rodlige mikrokrystaller av albitt,
noe av dette som perimorfoser

pi kall<spatkrystaller

pi opptil 2-3

cm. Grann prehnitl er ogsi funnet. Klar
prehnitt med fantomer med rodlig overflate viste seg
6 vere meget fint mikromateriale (T.T. Garmo pers.
medd.). Funn av laumontittkrystaller og skapolittkrystaller er ogsi rapportert.
Akland: I smi druser i homblende-biotittrik gneis
ble det funnet natrolirkrystallvifter pi opptil I cm
og chabazittkrystaller opptil 2-3 mm. Det er ogsi
funnet botryoidal, sekundrer kalkspat som belegg i

taller.
En rekke kalkspatk;rystaller opptil 5- I 0 cm dekket

druse.

av smi kvartskrystaller er funnet i Kjorholt gamle
dagbrudd.
En druse med chabazitlkrystaller pi ca. 0,5 cm er
funnet i Bjorntvedt dagbrudd.

ter en rutilkrystall, ca. 2 cmlang. Krystaller opptil 6
cmav rutil som er dekket med skjellaktig, bruntitanitt
og noe mikrokrystaller av a lbitt.Enkelte av rutilkrystallene er hule innvendig parallelt c-aksen.

Kragero

Det ble funnet en lysebrun titanittpseudomorf et-

det siste iret: En 3x2

Sprengning i mai 2003 fsrte til at bunnen av den
store diopsid-amfiboldrusa som ble funnet 17.1.2003

cm krystall av titanitt pseudomorf etter ilmenitt pit
matriks. Tepper av sm6, klare heulandillkrystaller

ble tilgjengelig. Der ble den storste av krystallene i
drusa funnet 18. mai. Aktinolittktystallen var 52 crn

Valberg:
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Fi funn er rapportert

-t-

a.;r

Parallellvolcste aktinolittkrystaller med asbest pd
termineringene. Stuffen er 4,5 cm hoy ogfra Akland, Risor Finner Vegard Euja. Samling Norsk
Bergverlcsmuseum. Foto Gunnar Jenss en.

Rodlige, mikro albittkrystaller pd diopsidkrystall

lang og hadde tverrmil pi I lx8 cm.
S.mai 2003 ble en 3 m lang druse med sterk rodlige
mik,roalbittkrystaller funnet. De dekket blant annet
d i o p s i dl,ry staller o g r u t i kry stal ler. Vanli g st var peri morfoser med albitt hvor de opprinnelige krystallene var opplost. Enkelte, hvite apatittkrystaller opptil
5-6 cm ble ogsi funnet.
I slutten av mai 2003 ble det funnet to druser med
roykkvarts. Den ene hadde mer eller mindre etsede
krystalleq men med dyp farve og edelt innhold. Fasetterte steiner opptil 250 karat er slepet. En annen druse
hadde ogsi ganske store krystaller opptil ca. 15 cm,
delvis med fantomer og kvartsvekst flere ganger. Det
var ganske mye finkornet hematitt tilstede, og enkelte bunter med flakformete krystaller opptil 0,5 cm.
I begge druser var krystallene mer eller mindre dekket av mikrokrystaller av albitt.l den andre drusa ble
det funnet opptil 20 cm fragmenter av hvite apatittkrystaller. Denne drusa hadde ogsi 1-2 cm albittWystaller av en eldre generasjon og monstre pi krystallflater av htarts.

begrensning og litt orangegul. Enkelte elongerte krystaller har hvit ytterdel og blekgronn kjerne.
Det er funnet fragmenter av store, varmbrune og

Det ble ogsi funnet flere mindre druser med
diopsid, amfibol og apatitt i mai og juni 2003.
I en stor lssblokk ble det funnet kortprismatiske,
sorte dravittkrystaller opptil 4 cmi lys glimmer.
Det ble ogsi funnet rutikrystaller opptil 15 cm
lange og 4 cm tykke, men de var innefrosset i feltspatmasse, amfibol og diopsid.

Det er funnet apatitt av forskjellig farve. Hvite
krystaller, bide smi og store, blegronne, elongerte
krystaller, rodlig apatitl oftest med ujevn krystall-

(synlig del 4 cm hoy) fra Akland, Risor.
Samling Stig Larsen. Foto Gunnar Jenssen.

t i t a n i t tl<ry staller.
Det skal vere gjort et nytt funn av cordierittkrystaller. En blokk rik pA cordieritt som ble sprengt ut
for et par 6r siden, er skiret i tykke plater og polert,
med nydelige strukturer som resultat.
E n del almandin som ble funnet for et par flr siden,
er fasettslepet. Almandinen er edel, men fargen er litt
for mork rod, slik at det bare er slepet smi og relativt
tynne, ovale steiner.
I oktober 2003 ble det funnet en ny stor druse,
som ble utvidet i november, med aktinolitlkrystaller
opptil 20x I 5 cm, smi hvite apatittk;rystaller og rodfi olette a I b i t t mil$ okystaller.
18. mars 2004ble det ogsi funnet en stor druse
med aktinollll som delvis opploste/omvandlete
storre krystaller og som sprayformete nilebunter
sammen med asbest, albitt mikrol<rystaller sammen
med finkornet hematitt, smh hematitfkrystaller,
titanittk;rystaller opptil 2 cm, kvartskrystaller til 7 cm

tran s lucente

og aggregater av klinoklorkrystaller samt oktaedere
opptil 2,5 cm av ganske poras hematill som pseudomorfose etler magnetitt.

Gjerstad
Brokelandsheia, El8: To generasjoner kalkspat
(fantomer), lyse gule krystaller, de fleste og beste
opptil 3-4 cm, men den lengste ca. 12 cm.

Arendal

I vegskjaring ved El8 ved

Haslestad er det funnet

4t

I

)

Dravittkrystall med monstre pd krystallJlatene
(diameter 3 cm) i lys glimmer fra Akland, Rissr

Finner

Vegard Euja. Samling Norsk Bergverl<smuseum. Foto Gunnar Jenssen.

Solisgruva: Det er funnet en god gahnittkrystall
pA l-1,5 cm.

Landsverk I: Ved sprengning i begynnelsen av mai
2004 kom det fram druser med store kvartskrystaller.
Flere meget gode matriksstuffer ble innsamlet.

Rutilkrystall 5,5 cm, dekket av smd skjellaktige
titanittkrystaller fra Akland, Rissr.

Finner

Vegard Euja. Samling Norsk Bergverl<smuseum. Foto Gunnar Jenssen.

VEST-AGDER

mikrokrystaller av ganske homogen heulanditt-K
(Nordrum etal.2004). Et annet sted i samme mineralisering er det funnet mikrokrystaller av brewsteritt-Sr.
I stuff fra nedlagt jerngruve (Nodebro) er det funnet manganaxinitt (Larsen et al. 2004).
Iveland

Steli: Det er sprengt

funnet.
ROGALAND
Haugalandet: Se Stsrseth (2003)

i

en glimmeransamling

i

pegmatitten. Det ble funnet flate columbittkrystaller
opptil 8-10 cm i stsrste lengde og tykkelse opptil 3
cm, ofte med krystallforgreininger. Ved bearbeiding
falt det ut et stort antall smi monasittkrystaller, den
storste 2-2,5 cm. Almandin var ogsi tilstede, men
det var vanskelig A finne hele krystaller.
Det er funnet bra mikromateiale med xenotim rundt
alvitt (Steli og Solis).

Slobrekka: Ved grundig gjennomgang av losmassene ble det ogsi i 2003 funnet en del gode gadolinittkrystaller opptil 5 cm og enkelte bra aeschynitt-

krystaller. En liten monazitkrystall og en bra thortveitittkrystall ble ogsi funnet (Revheim 2004a,b).
Storsynken, I(nipane: Ved grundig gjennomgang
av materialet som ble skutt ut for tre 6r siden, er det
funnet noe bra materiale, blant annet en apatittkrystall pi ca. l0 cm, og beskadiget stor titanitt.
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Flekkefiord
Heskestad: Hvite, tavleformete baryttkrystaller
opptil 3-4 cm og vannklare krystaller opptil I cm er

HORDALAND
Ullensvang

Viveli: En mindre tilleggsdruse ble funnet i 2003
med kanskje de stsrste og beste anataskrystallene
som er funnet i den store drusa. Blanke, tykke, hele
krystaller opptil 3-3,5 cm, enkelte pi matriks. Noen
krystaller ble sett pi messa i Miinchen.
SOR-TRONDELAG
Oppdal
Gj evi lvassdalen, Trollheim en: Xenot im opptil 0,5
cm, monazitt opptil 2-3 mm, rutil opptll3-4 cm, stelleritt opptil 2-3 cm samt schdrl og apatitt er funnet.

Meldal
Lokken Verk: Nytt funn med axinitt l. mai 2003.
Aggregater og enkelte krystaller opptil 8 cm av ikke
helt god kvalitet. Ugjennomskinnelige. I noen stuffer

sammen med periklin og asbest.

Orkdal
E39: Det er funnet klare, rode
almandingranater opptil 0,5 cm i
glimmerskifer og spaltestykker av

gul kalkspat samt noen, delvis
hule, kv a rtsl<ry staller med kl oritt belegg pi opptil 8 cm..

NORDTRONDELAG
Verdal
Det er funnet et sted med bergkrystall/roykkvarts av samme
type som i Ssrli, Lieme, men fore-

,f

r

t

I

t

komsten er mye mindre.

\

NORDLAND

Hattlielldal
Rosetter med bladformete hemarl#krystaller opptll2-3 cm pi mat-

riks ble funnet i

august 2003. Pe
salnmen
stuffene
de mest estetiske
men
de oPPmedkvartskrystaller,

\

L

't

L-

trer ogsi sammen med sml felt-^ En omvendt septerametyst sammen med roykkvarts- og ametystspatkrystaller og alenestiende pi krystaller Tesiinerkvartskrystallen som er stilk for septeret, inneholbergart'
der rutilkrystaller. Stufibredde 7 cm. Kobbelv, Nordland.
Det er funnet bergkrystalle_r Samling liorsk Bergverl<smuseum. Foto Gunnar Jenssen.
"
opptil5-6 cm med brookittkrystaller opptil 1,5 cm og kobberkiskrystaller opptil I cm. krystaller opptil I,5 cm,rutilniler opptil 1,5 cm,pyrittAnataskrystaller opptil 3-4 mm er funnet pi under- krystaller opptil I cm og smi krystaller av adular og
chalcopyritt samt klare, orange mikrokrystaller av
sida av kvartsen mot sidebergarten.
slipemassive
barytt. Aggregater opptil I cm av hematitt ble ogsi
og
I
cm
opptil
MagnetittL,rystaller
ogsi
er
observert. Bergarten inneholder noen steder litt glimgulgronn
antigoritt
ganske
klar
stykker av
mer som er fra lys gulbrun til klar, fargelos'
funnet.

Leirfiord

Ssrfold
Hammerfall: Bunter med rzfilniler i mikrostorrelse
i gammel druse.
funnet
er rapportert.
I forbindelse med steinmessa i Fauske i
Kobbelv:
Rodoy
juni
det fram stuffer som var funnet for
kom
grovkometfelt2003,
i
lys,
6-7
cm
opptil
Biotittkrystaller
spat er innsamlet. Det er ogsi funnet pene stuffer noen ir siden i ei stor druse i vegskjrering. Det lekreste materialet var ametyst og roykkvarts pi kvarts
med klumper av kromitt i vitret serpentinitt.
og noe sammen med kalkspat. Omvendt septer med
Saltdal
Noen fB nye stuffer med store, gjennomsiktige, ametyst.Ogshkvartskrystallermednoersdbrunrustbrune klinozorslffkrystaller i karbonatmatriks er inn- farve sammen med romboedere av muligens ankeritt yar ganske fin som stuff. Forovrigvar det kalk'
samlet.
Mdere er det i vegskjering funnet rarrllkrystaller spafkrystaller, muskovittkrystaller, kvartskrystaller,
opptil 1x0,5 cm, almandinkrystalleropptil I cmog rustne karbonatkrystaller (romboedere) sansynligvis etter ankeritt eller sideritt og rutil ofte krystallidolomittkrystaller opptil I cm.
sert som sagenittFauske
Bodo
Lovgavlen dolomiubrudd: I august 2003 ble det
funnet noen smi druser med skinnende, klare, farge- Kjerringoy: Granater (almandin) ph opptil 7-8 cm i
lose krystaller av albitt oppt1l2,4 cm,hvite dolomitt- diameter ble funnet pi Kjerringoy sommeren 2003.
Funn av brune grossalarkrystaller opptil ca. 2

cm
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TROMS
Mrfllselv

Norge 2002-2003. Stein 30 (2), 4- I 0.

Dividalen: Slavikitt
utfelt

i

ganske store mengder er

pi

et lag av alunskifer.
Salangen
Funn av tessiner kvartskrystaller opptil l6 cm. Ca.
50 krystaller ble funnet hbstet2002.

NORDRUM, F.S., LARSEN,A.O. & ERAMBERT,
M. (2004): Minerals of the heulandite series in
Norway - additional data. Manuskript.
REVHEIM, O. (2004a): Neue Funde von Gadolinit(Y) und anderen Mineralien aus dem Steinbruch
Slobrekka bei Iveland, Norwegen. MineralienWelt 15

FINNMARK
Mageroy

Honningsvig: Roykkvartskrystaller opptil 5 cm,
klar e an a I c i mkrystal ler oppti I I cm, fe I t sp atkry stall
pi 5 cm samt laumontitt, stilbitt, natrolitt og mikrokrystaller ay rutil er innsamlet.
Takk
En stor takk til alle som har delt sin kjennskap om
mineralfunn med meg.
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