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Tysfjord sommeren 2010
Av Lars O. Kvamsdal. Foto: Thor Sørlie
Allerede i begynnelsen av november
2009 hadde Tomas Husdal planene
klare for dugnad eller ”workshop” i
Hundholmenforekomsten utenfor Kjøpsvik i Tysfjord kommune, Nordland.
Begivenheten skulle finne sted helgen
25. til 27. juni 2010, på den aller lyseste
årstiden der nord for polarsirkelen.
Et utvalg amatører og profesjonelle
fikk en mail fra Tomas med invitasjon.
Mailen startet med ordene: ”Hei, har du
lyst til å bli bedre kjent med mineralene i
Hundholmen?”
Dette var fristende og spennende. Noen
av oss hadde besøkt lokaliteten tidligere,
men når man får tilbud om å bli guidet av
en spesialist på forekomsten, var det lett å
takke ja til denne invitasjonen.
Tomas har jobbet med lokalitetene i
Tysfjordområdet i en årrekke. Dette har
resultert i flere artikler og foredrag (Husdal
2008). For de av leserne som ikke kjenner
Hundholmenlokaliteten, så dreier det
seg om en granittpegmatitt særlig rik på
yttriumrike mineraler. Mange av mineralene
finnes i eller i nærheten av den såkalte
”yttrofluoritten” som er en yttriumrik

Vakkert utsyn fra Hundholmen.

fluoritt. I senere tid er forekomsten
mest kjent for å være typelokaliteten til
hundholmenitt-(Y) (Raade et al. 2007).
De fleste av deltakerne kom fra Sør-Norge,
mange med fly til Bodø eller Evenes, og
derfra med leiebil til Kjøpsvik. I Kjøpsvik
tok de fleste inn på Stetind Hotell, men noen
fristet skjebnen på Rogers Kro, antakelig
Kjøpsviks mest heftige utested.
Det er en kjøretur på bare ca. 10 minutter fra Kjøpsvik til Hundholmen.
Om ettermiddagen 25. juni møttes alle
deltakerne på lokaliteten. Steinbruddet og
tipphaugene ligger i fjæra, og ved flo sjø
ligger store deler av tipphaugene under
vann. Selve steinbruddet er i dag fylt med
vann og brukes som småbåthavn. Mye av
materialet på tipphaugene er bevokst med
tang, og det er ikke uvanlig at det dukker
opp krabber når man vender på steinene.
De av dere som har vært i Nord-Norge,
vet at været kan være ustabilt. Dette hadde
Tomas tatt konsekvensen av og fått låne
båteierforeningens hus som ligger midt
i lokaliteten. Her hadde han også rigget
til en del mikroskoper som vi kunne
benytte. Men de fleste av oss var nok mest

Tipphaugen på Hundholmen.

Stetind i gråvær.

Stetind-forekomsten.

interessert i å lete. Og det varte ikke lenge
før det dukket opp hundholmenitt-(Y),
allanitt-(Y), fluorthalénitt-(Y), fergusonitt,
uraninitt og boltwooditt.
Dagen etter møttes vi igjen på Hundholmen.
Vi lette mens tidevannet steg. Var du for
ivrig, var det lett å glemme hvor du hadde
satt fra deg sekken, og da kunne du få deg
en overraskelse.

også. Så bar det tilbake til Hundholmen. Nå
hadde vannet trukket seg tilbake og alt det
spennende materialet var igjen tilgjengelig.
Etter hvert ble vi også klar over hvorfor
Tomas var så ivrig på at vi skulle bruke
mikroskopene. Flere av oss var på jakt etter
det sjeldne mineralet adamsitt-(Y). Dette
er et natriumholdig mineral og man antar
at natriumet stammer fra havvann som
har trengt inn i yttrofluoritten. Det måtte
ganske store aggregater til før vi fikk øye
på mineralet, men etter hvert som vi skjønte
hvilken matriks vi skulle lete i, og hvor
smått og usynlig mineralet kunne opptre i
første omgang, dukket det opp ganske mye
materiale.

Mens vannet var på det høyeste,
foreslo Tomas at vi kunne besøke
Stetindforekomsten, denne unike forekomsten som har gitt oss mineraler som
törnebohmitt-(Ce), vyuntspakhkitt-(Y), yttrialitt-(Y) og ikke minst det nye mineralet
stetinditt (Schlüter et al. 2009). Også dette er
en granittpegmatitt med yttrofluorittlinser,
og det var spesielt ett sted i bruddet hvor
denne rike paragenesen fantes. Tomas viste
oss dette stedet og fortalte lokalitetens
historie. Det ble lett både i bruddet og på
tippen. Det ble neppe funnet noe stetinditt,
men hundholmenitt-(Y) ble funnet her

Det var ikke bare adamsitt-(Y) som
dannet små krystaller og var vanskelig
å få øye på. Sammen med fluorthalénitt(Y) forekommer det mengder av små,
vakre, klare og skarpkantede krystaller
med xenotim-(Y). Dette er nydelig
mikromateriale. Og når vi finner store
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krystaller av fluorthalénitt-(Y) med vifter
av adamsitt-(Y) på krystallflatene, da har
man det godt som mineralsamler. Det ble
mange hyggelige kvelder ved mikroskopet
vinteren 2010–2011.
At det kom så mange personer for å lete etter
mineraler på Hundholmen, var en så stor
begivenhet at lokalpressen var tilkalt for
å lage en reportasje. I tillegg til et vakkert
gruppebilde, var det dybdeintervju med
Astrid Haugen (eneste dame i gjengen) og
undertegnede. Den fyldige artikkelen stod

11

STEIN 2-2011

på trykk i Lokalavisa Nord-Salten 26. juli
2010. http://www.nord-salten.no/nyheter/
diverse/mineralsamlertreff. Hundholmen
og Stetind er interessante lokaliteter med
en spennende og unik mineralogi. Det vil
ikke overraske noen om det skulle dukke
opp flere mineraler her som enten er nye
for Norge eller som kanskje til og med er
nye for verden.
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Vi takker Tomas for en fantastisk helg og
for at han så sjenerøst deler sin kunnskap
med alle oss andre.

Astrid Haugen og Lars Olav Kvamsdal ved
mikroskopene inne på huset til Hundholmen
båtforening. Her gikk det med mye tid for å
bestemme funnene.
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