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gler fra de siste 15-20 årene. Her er det både Ferroaxi
nitt i fra Løkken, dolomitt fra Fauske, Cu-mineraler

fra Tusten tunnelen, Molde, babingtonitt fra Geiran-
ger osv.

-Kjell Gatedal: Brucitt fra Hallefoss og romeitt fra
Långban.

-Bjarne Grav har donert en prØve fra et nyfunn
med magnetit krystaller fra Ravneberget, Risør.

-Jørn Hurum har donert store deler av sin Eikern

samling, totalt 50 prØver, samt en brokitt på matriks
stuff (fig. 1). Dette er et viktig bidrag til museets
samlinger, spesielt med tanke på å lage utstillinger
med mer lokal tilknytting, samt utskifting av eksiste
rende utstilt materiale.

-Jørn Hurum har senere donert 37 prØver med ho
vedsaklig kalsitt i fra Kjørholt som representerer et
stort utvalg av forskjellige krystallformer og kombi
nasjoner. Det er også gode pyritt og kvarts stuffer
blant de donerte prøvene. Mange prØver går rett i
utstillingen, mens andre representere verdifullt refe
ransemateriale.

-Kåre KulIerud: Aktinolitt i fra Altemark, Rana. Prø

ven vil erstatte en dårligere stuff i utstillingen.

I løpet av de siste året har
museet mottatt donasjoner av
over 160 prØver fra forskjel
lige samlere. Dette setter vi
stor pris på, siden vi ønsker å
stille ut mer norsk materiale.

Mange av de donerer prøvene
er nå utstilt i mineralsalen, så

ta gjerne en tur å se. Natur
historisk museum vil gjerne
takke følgende personer for
deres bidrag til samlingen.

-Helge Andersen: Musko
vitt var. fuchsitt fra Masi,
Finnmark. PrØven vil erstatte

eksisterende prØve i utstillin-

gen .. Fig. l Brookitt (lix12 mm) fra Nibbenut donert av Jørn Hurum. Foto Per
-Peter Andresen: Petarasltt Aas, NHM.

fra Tvedalen. Førstegangs
funn for Norge.

-Hans-Jørgen Berg: l1x12 cm stor topas krystall i
fra Tørdal.

-Svein A. Berge har donelt en rik ceritt-(Ce) stuff
fra Sagåsen Tvedalen.

-Morten Bilet har donert 2 stuffer med scheelitt

krystaller fra Grua, samt en pen staurolitt krystall fra
Nesodden.

-Marianne Dahl har donert en prØve med opptil l x
0,3 cm store thulitt krystaller fra Leksvik.

-Arne Jostein Devik har donert en flott røykkvarts
gruppe (30x15x12 cm) fra Lierne som vil gå inn i ut
stillingen.

-Knut Eldjarn: Stuff med cancrinitt fra Sagåsen,
Tvedalen. Stuffen er bedre en den vi har utstilt, men

skal prepareres litt før den kommer i utstilling.
-Vegar Evja: Fantomkvarts fra Kragerø, med inne

slutninger av hematitt.
-Harald Folvik: PrØver med hetearolitt, hydrohete

arolitt og hydrotungsitt fra Skjerpemyr, Grua. Alle de
3 mineralene er førstegangsfunn i Norge.

-Torgeir T. Garmo har donert flere 10 talls prØver
med referanse prØver fra lokaliteter som museet man-
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Smaragd, Columbia.

kjøpte stuffen er i følge rykte blant de 3-5 beste i
verden. Det har også blitt kjøpt in en 6-7 cm stor
eudialytt krystall fra Kola, samt diverse mindre prØ
ver. Hamburg messa medførte også innkjøp aven
smaragd stuff i fra Colombia med 3 krystaller på mel-
lom 2 og 3 cm Så får undertegnede håpe at GMV
tar regninga for den prØven etter hvert.

Eudialytt fra Kola, Rusland.

lingen, samt et nyfunn av karpe-kvarts med hematitt
fra Tinnsjø.

Av andre nyanskaffelser til samlingen er det verd
å nevne lawsonitt krystaller fra California. Det er vel
på plass å ta med at Smithsonian og L.A. County
museum kjøpte de to andre prØvene, så den inn-

-Alf Olav Larsen: Eirikitt. PrØve med typematerialet
av et mineral som er nytt for verden. Minneralet er
funnet i Langesundsfjorden.

-Markus Lindholm: 2 stuffer med almandin grana

ter opptil 6 cm fra Nesodden. PrØvene trenger prepa
rering før de kan bli utstilt, men de kan bli svært bra.

-Roy F. Lunde: 2 prØver med natrolitt fraA/S Gra
nitt bruddet Tvedalen. Pen utstillingstuff som går
rett inn i utstillingen.

-Per Nærbø har donert Heulanditt-(Ba) fra type
lokaliteten i Vin oren, Flesberg.

-Jack Olsen: 2 stuffer med kalifeltspat pseudo
morfer etter analcim fra LØrenskog.

-y. Otha: 2 gips prØver i fra Mt. Ellesworth, Antark 
tisk og Tunisia. Han har også donert 2 kvartsprøver
med en litt uvanlig "veksttype" i fra Antarktis. (Se
fig 2, forsiden).

-Fredrico Pettezzola: Enda en

prØve av Eirikitt fra Langesunds
fjorden.

Jon Vestvik: 3 mm stor perovskit
krystall i fra Brønnøy kommune.

-Tore Wilhelmsen: Flere store stuf

fer som Uralitt fra Grua, peridot fra
Åheim, Pyrop fra Otterøy. Må prep
areres før de kan bli utstilt.

Geologisk Museums venner har
som vanlig gitt viktige bidrag til sam
lingen og donert flere stuffer som f.
eks.: paragnese stuff med sølv fra
Kongsberg, prehnitt fra Horten, fluo
ritt og kalsitt fra Sando, Vestfold,
albitt fra Vallberg, samt 14 mineral
stuffer fra div. pegmatitter på Grøn
land. GMV har også finansiert inn
kjØp aven større brazilianitt til sam-

Stålstuten-Charnokitten i bakgrunnen. Fra en

tysk ekspedisjon i 1999/2000. Dr. WilfriedBauer
(til venstre) med arbeidskolleger.
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