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Kall<spatl*ystall, 3,3 cm bred, fra Dalen-Kjorholt gruve, Brevik. Samling ogfoto Gunnar Jenssen.

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

funnmaterialet har jeg ikke setl Deler av teksten stammer derfor direkte fra
opplysninger

r

fra

mineralsamlere.

AKERSHUS

Brerum
Solihsgda: En stor druse med smi kvarlskrystaller pi kuleformet underlag er funnet.
OSTFOLD
Halden

Berg: Fortsatt kommer det fram kvarts, epidot ogflusspat i
steinbruddet, men storparten av materialet er beskadiget.
BUSKERUD

Kvarts i stor druse Sollihogda. Starste

Kongsberg
Et nytt mineral i Heulandittgruppen, heulanditt-Ba, er funnet
i krystaller opptil 0,5 cm i Nordre Ravnis skjerp i Ssndre Mnoren
i Kongsberg ertsdistrikt (Larsen et al. 2005). Mikrokrystaller er
ogsi funnet i Bratteskjerpet gruve syd for Saggrenda. Det nye
mineralet er ogsi funnet i mikrokrystaller i vegskjaring i Sjoa i
Gudbrandsdalen og i Tyin i Vang (Nordrum et al. 2005). Mineralet opptrer i Kongsberg og Sjoa sammen med brewsteritt-Ba og

Wstall 1,5 cm. Arkiufoto STEIN.

harmotom.

4

Det er funnet fine mikrokrystaller av brq,uster-

itt-Ba og harmotomkrystaller opptil 1,2x l,0x
0,9cm.
Tepper av smh bergkrystaller (0,5-l cm), enkelte steder i rosetter, er funnet pi Ssndre Vinoren. Kalkspat er lernet med syre.

-

'-;-

Nedre Eiker
Batteriet: Noenbra ametyster er funnet, blant
annet en ca. 5 cm lang krystall med en mindre

t.

pivokst.
Langelokka: Noen "hundetann"krystaller av
kalkspat opptil 3 cm, lys brungule, er funnet.
Sigdal
Sigdal pukkverk: Det er funnetbrunligtitanitt
opptil 1 cm og druse med tette blader ay hemqtitt
opptil 0,5 cm (dekorativ).

Modlln
Oventjem: Det er funnet althausitt, magnesitt, s erpentinkrystaller etter

)'

*
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Raykkvarts, muskovitt og albitt fra Royken.
Storste roykkvart 4,3 cm hoy.
Samling Jarn H Hurum. Foto Gunnar Jenssen.

olivin (opptil 0,5cm) og pyropkrystaller opptil 0,5 cm.
Dypingdal: Det er funnet
dypingitt, aragonitt, hematitt

og hydrotalkitt.

f

Lier

T,l
,

Liertoppen: Kvarrskrystaller
opptil 5,5 cm med delvis ame-

\

tyst- og roykfarve er funnet
sammen med gulbrune, trans-

lucente ka lks p atkrystaller,
opptil 3 cm lange elongerte
romboedre.

Hurumlandet

Roykkvartskrystall, 19 cm, fra Royken.
Samling Norsk Bergverksmuseum. Foto Gunnar Jenssen.

Aros i Rsyken: Sent i 2003

7

ble det funnet en druse med roykkvarts, muskovitt
og albitt i pegmatitt i Drammensgranitt. Noen

A

muskovitt-rsykkvartsstuffer var meget fi ne. Single
roykkvartskrystaller opptil I 9 cm.
To andre sted ble det funnet frne svovelkiskrystaller opptil3 cm med tydelige vekststriper i kloritt. De
fleste ble tatt ut som enkeltkrystaller. Topas var omvandlet til muskovitt.
Rsdvann: Den store roykkvartsdrusa ved Rsdvann

l

)/

4
I

ble undersskt pi ny, og det ble funnet en del store
roykkvartskrystaller opptil over 20 kg, men kvaliteten var ikke den beste.

/

I

Kalkspatbrystalleri ca. jcm lange, fra Liertoppen i
drammens granitten. Samling krj e Karstens en.
Foto Gunnar Jenssen
5
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Fasettslipt topas

fra Svelvik. Slepet av Magnus
Svensli. 12,2x9,35 mm, 45 fosetter 9,00 cts., gul i
endene og lys bld i midten. Samling Stein Jellum.
Foto Gunnar Jenssen.

Topaskrystall, l,8xl,Sxl,4 cm, fra Svelvik.
Samling Stig Larsen. Foto Gunnar Jenssen.
VESTFOLD

Svelvik
Brentisen: I en utsprengt byggetomt ble det hssten 2004 funnet en stor druse med raykkvartskrystaller opptil 15 cm, glimmerh,rystaller opptil 5 cm
lange og ortoklaskrystaller opptil 5 cm. En skorpe

t\\

\

med hvit hyalitt dekket toppen

\

)

1
:3

pi

noen royk-

kvartskrystaller.
I en liten druse samme sted ble det i leirmasse funnet transparente, skinnende bli topastry staller. Noen
av de storre krystallene hadde bli kjerne og et ytre,
champagnefarget lag. Enkeltkrystallene var opptil
2,0x7,8x7,7 cm. Den storste krystallen ble fasettslipt.

)..

Det ble funnet matriksstuffer med klare krystaller
opptil 0,5 cm pi ortoklas og roykkvarts (Larsen &
I

'i.{

t

I

2
4.tZ

Bergstrom 2004).
MariSsen: I en byggetomt er det funnet druser med
llllaflusspatkrystaller opptil 0,5 cm i tre ulike former,
gule og vannklare topaskrystaller opptil 0,5 cm, rutilkrystaller opptil ca. 0,5 cm, roykkvartskrystaller opptil
5 cm og ortoklas.

Den store roykkvartsdrusa ute i Svelvikmarka
(Nordrum 2003) er oppsporet og drevet videre av en
annen samler. Det er funnet lite med gode roykkvartskrystaller, men en del av de aparte, spesielle,
gr ilige kv art sformer, noen m ed smifl u s sp arlaystaller
p6.

Ortoklas, bavenotvilling, 5 cm hay, med smd
topaskrystaller (opptil 3,5 mm) pd flatene, fra
Svelvik.
Samling Stig Larsen. Foto Gunnar Jenssen.
6

Det er ogsi funnet noen andre druser ute i marka,
hvor enkelte, single roykkvartskrystaller opptil l0| 2 cm har v rrt msrkebrune gj ennomskinnelige. Det
er ogsi funnet plater med ortoklaskrystaller opptil
ca. 1,5 cm.
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Ortoklas, bavenotvilling, 10 cm hoy, fra Juve
pukkeverk, Svelvik. Samling Norsk Bergverlamuseum. Foto Gunnar Jenssen.
Juve pukkverk:12004 ble det funnet litt akvamarin, men ikke av spesielt god kvalitet, noen smi topaskrystaller og e nbra ortokl askrystall (bavenotvilling)
pi ca. 10 cm. I 2005 er det funnet en druse med orloklaslcrystaller opptil 15 cm og enkelte roykkvartskrystaller opptil 1 5 cm. Inne i en masse av bladformet
kalkspat (opptil 5 cm) i en annen druse ble det funnet
fine, blanke ortoklaskrystaller opptil 5 cm. I begge
druser var tvillinger av ortoklas vanlig. I en druse

ble det funnet fine bertrandittkrystaller opptil 0,5
cm. Forovrig ble det funnet titanitt (opptil 0,5 cm),
rutil (opptil 0,5 cm) muskovitt, flusspat, svovelkis,
molybdenglans og en

I

cm lang gulgronn, translu-

cent beryllkrystall.
Sande
Sando pukkverk: Det er funnet kalksparkrystaller
med svovelkis og JlusspatY,rystaller.

Asgirdstrand
Analcim og laumontitl er funnet.
Holrnestrand
Heulanditt ikrystaller opptil I cm er funnet i druse
i undre del av basalten ved Sjoskogen. Elektron
mikrosondeanalyser gav heulandill-K som resultat
(Nordrum et al. 2005).

Sande{iord
En bit med cft evkinitt-(Ce) som dirlig utviklet krystallinsk masse opptil I cm er funnet i pegmatittgang
ved Folehavna, Vesteroya, sammen med blant annet
pyroklor, zirkon, sort amfibol, bastntisitt-(Ce) og krokidolitt.

Septerkvartslcrystall med ametyst- og royldorve, 2
cm, fra Haslestad Bruk, Hof. Nypreparert eldre
stuff. SamlingJarn H Hurum.

Foto Gunnar Jenssen.
Larwik
Et nytt mineral, grenmaritt, er beskrevet fra Vesle
Arsya i Langesundsfiorden (Bellezza et al. 2004).
Mineralet ble funnet i ytterst smi mengder av Tom
Engvoldsen.
F errokentb rool<s itt er identifi sert fra Skutesundskjrer (Larsen et al. 2005a).

Det er funnet mange, fine stuffer med natrolitt i
Treschow-bruddet. Klare niler ca. 1,5 cm. En stoq
lysegul, prismatisk fralsittkrystall2x2 cm sitter pent i
hulrom i stuff.
I Tuften-bruddet er det overst funnet nye druser i
det samme draget som virer,2004 (Nordrum 2004a).
Disse hadde mer og frnere natrolitt errr. de foregSende druser, men fortsatt er ikke kvaliteten av den
beste og krystallene var sm6.
I Tuften er det ogsi funnet litt pen chiavennitt og
smi niler av hambergitt i smi druser.

I

Ostskogen-bruddet er det funnet botryoidal

eudidymitt. Lag med snshvit eudidymitt i mm-store
kuler dekket veggene i smi druser. Opptridte sammen
me d sm 6, p ene, v annkl ar e fl u o r ap ofy I I i t tkry staller.
Plater av lysegul melinofan opptil nevestore er funnet i den friske del av den samme pegmatitten. I en
omvandlet del av pegmatitten er det funnet klump
med leukofan.
TELEMARK

Porsgrunn
Sagisen larvikittbrudd: Det er stadig gjort interessante funn i nefelinsyenittpegmatitten i bruddet (Se
Nordrum 2004, s. 38). Et meget fint funn av astrofillitt
ble giort hssten 2004.
De to eudialittgruppemineralene ferr o kent b r o o ks itt og zirsilitt-(Ce) er identifisert fra Sagisenpegmatitten (Larsen et al. 2005b).
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Stilbittkrystaller opptil 1,9 cm fra Dalen-Kjorholt
gruve, Brevik. Samling ogfoto Gunnar Jenssen.
Kall<spat i flere generasjoner overstrsdd med

milvokrystaller av apofullitt fra Dalen-Kjorholt
gruve, Brevik. Samling og foto Gunnar Jenssen.
Bildebredde 12 cm.
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Kall<spatkrystaller opptil 5 cm fra Dalen-Kjorholt
gruve, Brevik. Samling ogfoto Gunnar Jenssen.

Hisingeritt er identifisert fra Saga I bruddet, mens
neotocitt er identifisert fra Saga I, Sagisen og Saga
Pearl (Larsen & Erambert 2005).

I

en analcimrik stuff fant Svein A. Berge (pers.

medd. 2005) smi druser med mange mikrokrystaller
av et fargelost, tavleformet mineral med meget hoy

glans. Rontgendiffiaksjonsundersskelse pi Geologisk Museum i Oslo identifi serte Na-karbonat-boratet qilianshanitt. Mineralet vil bli undersskt nrermere. Dette vil trolig vare den andre funnlokaliteten
av dette mineralet i verden, etter typelokaliteten i
Kina.

Dalen-Kjsrholt kalksteinsgruve. Brevik: I mai 2004
kom det fiam en rekke nye druser. Sarlig spektakulrr
8

generasjoner kalkspa6 hvit krystall er 6 cm
fro Dalen-Kjorholt gruve, Brevik.
Samling ogfoto Gunnar Jenssen.
To

bred,

var gul og oransje talkspat i forskjellige former, ogsi

stalaktitter med innvendig rar. En druse inneholdt
kalkspattvillinger med pisittende, klare bladspater.
Tvillingene var delvis dekket av mikrokrystaller av

apofyllitt.
Senere er det i gammel druse funnet klare, brune
skalenoedre av kall<spat opptil 5 cm, ofte delvis dekket av grihvite kalkspatskiver.
I en stor druse ble det funnet flater dekket av
prismatiske krystaller av kalkspat opptil 5 cm som
var dekket med et tynt lag med smi kvartskrystaller.
Det er tatt ut plater pi opptil 25 cm i diameter. Pi
kvartsen sitter det enkelte steder smi skalenoedre

L

Kalkspatstalagtitt (7,9 cm lang) med tynn, indre, synlig kanal. Samling ogfoto Gunnar Jenssen.
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Kall<spatkrystall, 5,3 cm, omgitt av smd apofyllitt'
krys taller fra Dalen-Kj arhol t gruv e, B revik. Ytre
del av kall<spatlvystallen er fullt med svovelkis'
stov, som gir krystallJlatene en metallisk glans.
Samling og foto Gunnar Jenssen.

Kallrspat med inneslutninger av smd, flalcformete
magnetkis (pyrrhotitt) lcrystaller fra DalenKjorholt gruve, Brevik. Bredde pd svre lann 5,1 cm.
Samling og foto Gunnar Jenssen.

og skalenoedertvillinger (90") av kalkspat. Enkelte

tvillinger var delvis dekket av et tynt lag med svovelkis. Det ble innsamlet noen enkelte tvillingkrystaller opptil 4 cm.
Stilbittktystaller opptil 2,4x0,75x0,5 cm, gre med
grisort ytterkant, med sm6, klare, svakt gronnlige
apofyllittktystaller ble funnet 30. 12.04. Samtidig ogsi
mindre mengder smfl laumontittkrystaller og enkelte
smi svovelkiskrystaller. Krystallene sitter pi skiveformet kalkspat sammen med en ny generasjon med

klar kalkspat som inneholder mikro pyrrhotitt
( magne

tk

is

I krystal lfl ak.

I en nrerliggende druse ble det funnet storre krystaller av den klare kall<spatez med tallrike pyrrhotittinneslutninger sittende pi den skiveformete kalkspaten.

Kollrspat tvilling (90,46'), stufibredde 5,2 cm,
Dalen-Kj orholt gruve, Brevik.
Samling ogfoto Gunnar Jenssen.

fra
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I en annen druse ble det funnet kalkspatkrystaller
opptil4 cm medromboedersom hovedform som inneholdt et ytre lag fult med meget finkornel svovelkis.
Overflaten si derfor metallisk ut. Tepper av smi
ap ofy I I il tkrystal I er forekom mel lom kalkspatkrystallene.
I en gammel druse er det gjort nye funn av skalenoederkrystaller opptil 10 cm. Fargen varierer fra fargelos til gul og tilbrun. Mange krystaller har matte
overflater, men noen krystaller har blanke overflater
og noen flere er klare inni. De fineste krystallene er
brune og transparente. En del av krystallene er
fortvillinget etter (0001) (1 80"), noen ffi etter (01-12)
(127') og ogs6 en tredje type tvillingkrystall er tilstede. En del av skalenoedrene er mer eller mindre
dekket av en grihvit, prismatisk kalkspatgenerasjon.
Enkelte stuffer er meget fine.

b\r

/

{
Titanitt, storste krystall 4,2 cm,

Finner Vergard Euja.

fra

Sannidal.

Samling Norsk Bergverl<smuseum.

Foto Gunnar Jenssen.
l. april 2005 kom det fram en minst 20 m lang druse.
Den hellet nedover og var formet som en tunnel stor
nok til 6 krype i. Krystaller dekket vegger og gulv,
men siden taket var en sprekkeflate, hadde krystallene i taket falt ned, ofte i ganske store flak. Dette

Prehnittkrystaller pd asbestndler pd delvis
omvandlet amfibol fra Kragero. Synlig stuffiayde
ca. 3 cm. Finner Vegard Euja. Samling Norsk
Bergverlamuseum. Foto Gunnar Jenssen.

hadde skjedd for lenge siden, da disse stuffene
hadde et tynt lag med mikro apofyllittk,rystaller ogsfl
pi undersiden. Minst fire generasjoner av kalkspatkrystaller, med forskjellig form og stsrrelse og tildels
av farge, var tilstede. Dette gav et litt rotete inntrykk. De storste kalkspatkrystallene var opptil ca.
10 cm. Glitrende mikrokrystallerav apo$rllitt dekket
hele stuffene. Enkelte steder i drusa var det sprekker
med grihvite stilbittkrystaller pi opptil ca. I ,3 cm pi
flatene.

Kragero
I ny vegtrasd for R38 i Kragero ble det viren 2004
funnet en ca. 1,5x1,5 m druse med /ruarrskrystaller

opptil 5-6 cm, ofte med rsde fantomer, og som
"stjernekvarts".

PhLangay er det funnet magnetittl,rystaller opp1,8 cm og ilmenittkrystaller opptil 1 cm som er
delvis omvandlet til titanitt. Svakt gule, ganske rundete kalkspatkrystaller opptil I cm er ogsi innsamlet.

til

Valberg steinbrudd: Sommeren 2004 ble det funnet istykkersprengte gersdoffittkuber opptil 2 cm. I
tillegg ogsi sm6, opptil 4 mm titanittkrystaller, brune
og gulgronne og smaragdgronne. Dessuten avslitte
magnetittkrystaller i glimmer opptil 3 cm og brudd-

Ilmenittkrystaller opptil I cm med mikro
magnetittlcrystaller fra Kragero. Finner Vegard
Euja. Samling Norsk Bergverlamuseum.

Foto Gunnar Jenssen.

l0

stykker av ilmenitt. Men forovrig har det kommet
fram lite det siste 6ret.
Forovrig i Krageroomridet har det et sted kommet
fram oppsprukne, gulbrun e titanittkrystaller opptil
4,2 cm, ilmenittkrystaller opptil I cm omvandlet til
rutiUtitanitt, og smi epidot og albittkrystaller. Et an-
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Smd epidot- og albittkrystaller pd

i d''\
I r'J t

"\

delvis omvandlet amfibolkrystall fra
Sannidal. Synlig stuffiayde ca. 2,5
cm. Finner Vegard Euja. Samling
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N ors k B ergverl<smus eum.

Foto Gunnar Jenssen.

7

net sted blekfargete, smikrystaller av
prehnitt pir omvandlet amfibol med asbest, magnetitt og hvit skapolitt.
Kvartslcrystaller med stilpnomelan fra Landsverk I, Euje.
Skien
Stuffioyde l0 cm. Samling Frank Arild Strommen.
Rsdmyr industriomride: En gang do- Foto Gunnar Jenssen.
minert av hedenbergitt hadde enkelte
druser med utviklete, skarpkantede hedenbergittkrystaller opptil 2,5 cm lange, men uten terminering. Ovrige mineraler i gangen var flusspat, kalkspat, svovelkis, kvarts og ePidot.

Drangedal

Heftetjern. Tsrdal: Et nytt scandiummineral,
oftedalitt, ScCaKBer(Si,rOro), er beskrevet fra forekomsten (Cooper et al. 2005, Kristiansen 2005).

AUST-AGDER
Evie

Landsverk I: Viren 2004 ble det i bruddet funnet
flere druser med kvartskrystaller opptil 20 cm.
Mange krystaller var i stor grad dekket av gylden-

brun stilpnomelan. Srrlig en stuff var meget fin
(Wemer 2004). Chabazittkrystaller opptil 0,4 cm og
svovelkiskuber var ogsi tilstede. I det utsprengte
materialet ble det pi sensommeren ogsi funnet
columbitt opptll2-2,5 cm, uraninitt opptil 0,5 cm og
thoritt (orangitt) opptil0,5 cm i feltspat-ilmenittmatriks. En uregelmessig kobberkiskrystall pi 3 cm ble
ogsfl funnet, sammen med mikrokrystaller av gips

nrd

og stilbitt samt malakitt og andre sekundermineraler.

Thortveititt (fram- og bal<side) fra Kdbuland, Iveland.
Amerikagruva. Kibuland: Bruddstykker av store Stufllengde 12,5 cm. Samling Frank Arild Strammen.
thortveitittkrystaller er innsamlet. De opptrtdte Foto Gunnar Jenssen.
Iveland

11

sammen med kvarts og ilmenitt. I den fineste stuffen
er thortveitittkrystallen 12,8 cm lang. Den smalner
inn til en spiss i toppen. Nederst, hvor krystallen er
avbrukket, er den ca. 5 cm bred.
Knipane: I den eldste tipphaugen ved Storsynken
(muligens fra ca. 1910) ble det funnet 3 ametystkrystaller i f or. Den storste er 6,5 cm lang og 2,5 cm tykk

og inneholder partier med bide ametyst og roykkvarts. En dobbeltterminert krystall pi 2,5 cm hadde
meget god ametystfarge. Det ble ogsi funnet en fin
fergusonittkrystall med toppflate pi 3 cm.
Slobrekka: | 2004 ble det fortsatt funnet noe
gadolinitt og aeschynitt, blant annet en 3 cm gadolinittkrystall og ganske store biter av massiv aeschynitt
med enkelte uregelmessige flater.

Rissr
Akland: Der er funnet en druse med blar*e ahino/irkrystaller opptil 2,5 cm.
Ravneberget: Store druser inneholdt bruddstyk-

ker av tofarget titanitt (brun og gronn), albitt,
dolomitt, klinoklor og epidot.
I aggregater av grovkornete albittkrystaller ble det

funnet smi hulrom med gronne titanittkrystaller
opptil0,8 cm.

skjek
Vannkraftutbygningen av ovre Otta i Skjik har fort

til tunneldrift giennom en rekke bergarter. Det er gjort
interessante funn p6 tipphaugene. I gneis er det blant
annet funnet anhydrilt, gips og epidot. I kvartsganger i granatamfibolitt er det funnet lyanitt og
chiastolitt (blekrosa stavkrystaller opptil et par cm),
cordieritt og i smi druser er det funnet interessante
mikromineraler. I breksje i prekambrisk gneis er det
funnet piemonllllkrystaller opptil 0,5- I cm, laumontitt
og prehnitt. I en talksone er det funnet rundete, urene
peridoter. Det planlegges utstilling av mineraler fra
anlegget pi kraftstasjonen i Dsnfoss. Den 6pnes
trolig i juni 2005.

Ifln
Juwatn: Goosecreekitt ble funnet ogsi i 2004.
Raudvatn: Serpentinlcrystaller etter olivin opptil
3-4 mm er funnet. Det er ogsi funnet tremolittkrystaller opptil2-3 cm.
Sjoa

I

veiskjreringer er det funnet fine krystaller av

harmotom opptil

I

cm, brews teritt- B a ogheulanditt-

Ba.

Raufoss
I nye vegskjeringer er det funnet noduler opptil 4

VEST-AGDER

cm i diameter av svovelkis med glitrende krystall-

Kristiansand
Eg: Brune grossularkrystaller opptil ca. 5 cm er

flater pi overflaten. Et sammenkrollet, fossilt blekksprutskall omvandlet til svovelkis ble ogsi funnet.

funnet. De er brunoransje til mork rodbrune og skarpkantet, og noen er meget frne. Vesuviankrystaller
opptil 2-3 cm med toppflater og opptil l0 cm lange og
l-2 cm tykke med bruddflater i begge enderble ogsi
innsamlet. De ble funnet sammen med diopsid,
skapolitt, feltspat, kalkspat og svovelkis.

Lunner
Gjerdingen: Et nytt mineral, gjerdingenittMn er
funnet som lameller i sonert gjerdingenitt-Fe (Raade
etal.2004).

HORDALAND
Odda

HEDEMARK
Stange
En druse med kall<spatkrystaller opptil 2 cm i diameter ble funnet i steinbruddet med ametyst i Stange.
Lysegule, gjennomskinnelige, flate romboedre, ofte
utviklet som tallerkenrekke. Noen krystaller har en
rekke smi flaterpi kanten.

Hardangervidda vest: En del bergkrystaller er tatt ut.

SOGNOGFJORDANE
Nord{iordeid
Eid: Hvite krystaller opptil2 cm av antagelig stilbitt er funnet pi sprekkeflate.

Skei i Jslster
Mikrokrystaller av thulitt er funnet, sammen med

OPPLAND

epidot.

Lesja

Andre druser hadde hematittplater opptil 5-6 mm
med et rsdbrunt overtrekk stiende opp pi plater med
rosa adularkrystaller (ca. 2 mm). Dessuten mm-store
gronne kuler av kloritt. Ganske lekkert mikromateriale.

Detharvart stortrafikk i kyanittforekomsten i Lesja
(Dalen 2003). Mye materiale er tatt ut.

Strynefiellet: Det er funnet en ny forekomst av
epidot, prehnitt, rutil etc. i eklogitt. Under steintreffen
pi Lom i september blir det arrangert tur til forekom-

sten.

MOREOGROMSDAL
Eikesund

Rutil, enkeltl<rystaller opptil I cm, er funnet i druse
i eklogitt.

t2

SOR-TRONDELAG

Holtilen

--

Det er funnet en god del

prehnitt av god kvalitet
sammen med kalkspat.

Lskken Verk
Det er funnet noen meget gode stuffer med svo-

-

velkis pentagondodekaederkrystaller opptil 2 cm

i

gronnstein.

Orkanger
Langs E39 er det funnet

sitrongule, helt klare
spaltestykker av kalksp at, pyrrhotitt (magr,etkis) i aggregater og krys-

&

taller opptil flere cm i kalkspatrik bergart og fin granatglimmerskifer (med mmstore klare granater).

Kromdiopsid i kvarts fra Steigen. Bildebredde 3,5
cm. Samling Ansgar lversen. Foto Gunnar Jenssen.

NORD-TRZ'NDELAG
Verdal
Sorte roykkvarlskrystaller opptil I cm i smi grup-

epidot. De beste stuffene er meget fine.
Hattfielldal: Flerc kvartskrystaller er innsamlet, men
bare f[ hematittkrystaller i rosetter er funnet i fore-

per er fumet. Noen med meget fin glans.
Selbu

MoiRana

I Tydalsfiella er det funnet et stort antall korstvillinger av s taurolittb\de single og pi fyllittmatriks
med gjennomsnittstsrrelse 1 cm, men opptil ca. 3 cm.
Ganske blanke og skarpkantede.
Smale korundl'rystaller opptil l-2 cm lange med
rodlige og blilige farger er funnet i Selbu.
Arsenkiskrystaller opptil 1,5 cm i kvarts er funnet.
Lierne

Ssrli: Grunneieren har mange stuffer med roykkvarts tllsalgs fra stor druse (ca. 3x3x4 m). Mange av
god kvalitet. Noen stuffer var meget store. Ny druse
med kvartskrystaller klare inni og grl pi overflaten,
med plateformete stuffer med krystaller pi begge sider, ble ipnet i 2004. Grupper med septerkvarts er
funnet. Noe gul kall<spat har ogsi kommet fram.
Leksvik
I kvarts ved thulittforekomsten er det funnet fine
mikrokrystall er av thulitt (ytlateformet)
(i rosetter).

og

komsten som ble oppdaget i 2003.

piemontitt

NORDLAND
Yefsn
Toven: Grossularkrystaller opptil 8 cm er funnet.
Fargen er fra oransjebrun til msrk brun. Deler av enkelte krystaller synes 6L vrre slipbare. De opptrer
sammen med feltspat, kalkspat, diopsid, kloritt,

Ved Storakersvannet er det fortsatt tremolitt og
diopsid. Det er ogsi funnet talkkrystaller i kalkspat.
Pi tipphaugen ved Altermark gruve er det funnet
magnesittkrystaller opptil 4-5 cm.

Beiarn
Stenglige, rodbrune vesuviankrystaller opptil 2-3
cm i bunter er funnet.
Kyanitt med fin blifarge er funnet i Beiardalen.
Bodo

Gdberyll er funnet.
Fauske
Lsvgavlen: Noen smi druser med albitt, dolomitt,
rutil og kobberkis er funnet.
Valnesfi ord : En losblokk m ed lE anit t med bra blifarge er funneti{1ara.
Steigen

En 6re med kromdiopsid er funnet i steinbrudd.
Hadsel

Matmodern, Lofoten: Skarpkantede krystaller av
I cm er funnet. Sammen med
krystaller av andraditt, magnetitt, kalkspat og
kvarts.
grann diopsid opptil

Narvik
Lysebrune roykkvarxV'rystaller

i forskjellig

stor-

relse opptil 20-30 cm er funnet i nrerheten av Narvik,

i assosiasjon med kloritt, kalkspat og albitt.
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TROMS

Tjeldsund
T)eldslua: Noen ffi oransje beryllktystaller opptil
5x1,5 cm er funnet i en smal pegmatittgang.

FINNMARK
Alta
Seiland: Fin, gronn, massiv pektolitt med en skorpe
av hvit wollastonitt er funnet. Den synes egnet til

LARSEN, A.O., ASHEIM, A. & GAULT, R.A.
(2005a): Ferrokentbro oksite (Brogger's
xanthopite) from Skudesundskjrer in the
Langesundfi ord district, Norway. ly'orsk
B er gv erks mu s eum, sl<rift 30, 63 - 67 .

LARSEN,A.O., ASHEIM,A. & GAULT, R.A.
(2005b): Minerals ofthe eudialyte group from
the Sagisen larvikite quar:ry, Porsgrunn,
Norway. Norsk Bergverksmuseum, skrift 30, 58-

a.

gravyr.

Sor-Varanger

LARSEN,

: Morkfi olette / u s sp a tkry staller opptil 5 cm er funnet i druse i flusspatgang.
M unkef, ord
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