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Mineralfoto
Av Egil Hollund
På Facebook kan vi se at aktiviteten med
mineralfotografering er stor og kvaliteten
på bildene begynner og bli veldig bra.
Mange eksprimenterer med lysbruk,
mikroskop og dertil etterbehandling på
pc.
En av de vi i redaksjonen har sett tar flotte
bilder er Egil Hollund og han er derfor blitt
utfordret til å levere noen bilder til denne
utgaven av STEIN.
Epidot og kvarts med fantomer. Lokalitet er Svingen
pukkverk, Berg, Halden, Østfold. Kvartskrystallen er
2,2 cm høy. Fra dette pukkverket har det kommet
mange vakre stuﬀer. Dette er min favorit, selv om
den ikke er så stor. Foto og samling: Egil Hollund.

Røykkvarts fra Hardangervidda. Lokaliteten
er Nibbenut. Kvartskrystallen til høyre er
dobbeltterminert og har bare “satt seg på”. Den
største krystallen er 4,5 cm.

Den dobbeltterminerte er 2,3 cm høy og 1,7
cm bred. Denne vakre stuﬀen har jeg fått
av Astrid Haugen som selv har funnet den.
Foto og samling: Egil Hollund.

En vakker stuﬀ fra Namibia. Amethystsepter med
fantom og negativ septer på toppen av septerhodet,
samt tvillingkrystall. Inneslutninger av hematitt.
Lokalitet er angitt som Brandberg West, Namibia.
Størrelsen på stuﬀen er 15 x 12 x 4 cm. Septer-hodet
på den største krystallen er 13,5 cm. Tvillingkrystallen
er 8 cm.
Stuﬀen kommer fra en gammel samling og ble
anskaﬀet på St. Marie aux Mines messen i år. Dette
er en av de best amethystfargede kvarts-krystallene
jeg har sett fra Namibia. Utrolig dyp og vakker farge.
Foto og samling: Egil Hollund.

Inneslutning i kvarts. Lokaliteten er Storenut,
Hardangervidda. Mikrobilde som er stacket.
Anataskrystallen er 0,5 mm. Bildet viser inneslutninger av anatas og rutil i kvartsen. Det gule
belegget på den ene anataskrystallen er ikke
identifisert. Det morsomme er at rutilnålene går
gjennom anataskrystallen. Eget funn. Foto og
samling: Egil Hollund.

Røykkvarts fra Glassberget i Nord-Trøndelag.
Stuﬀene er fra den kjente lokaliteten BergliaGlassberget, Sørli, Lierne, Nord-Trøndelag. Det
kommer stadig nye kvartsvarianter fra denne
forkomsten. For noen år siden ble disse funnet i
en druse med helt svarte og ugjennomskinnelig
røykkvarts. Mange var dobbeltterminerte og
hadde en stripet overflate. Dette er godt synlig
på bildet av krystalltoppen som er 3,5 cm høy.
Foto og samling: Egil Hollund.

16

STEIN 3-2012

17

STEIN 3-2012

NAGS og STEINs tur til Eifel
Av Thor Sørlie
Tre forventningsfulle samlere satte kursen
sørover i slutten av juni i år. Invitasjon til
å bli med på denne turen var blitt gitt to
ganger i STEIN, og vi var egentlig forundret
over at ikke flere hadde vist interesse for å
bli med.
Messa i St. Marie aux Mines vil bli omtalt
av Astrid Haugen og Jan Stenløkk et annet
sted i dette nummeret, og min oppgave
blir å fortelle litt om hva vi opplevde på
samleturen i Eifel.
Allerede i desember tok undertegnede
kontakt med Willi Schüller (Schülleritt)
og Bernd Ternes (Ternesitt), som er to av
de aller dyktigste samlere i Eifel og med
mange artikler i Lapis bak seg.

Septer og japanertvilling fra Madagaskar.
Lokaliteten er Andilamena, Andilamena Distrikt,
Alaotra-Mangoro Region, Toamasina Provins. I en
lot på 20 amethystseptere fra Andilamena fant jeg
denne rariteten.

på bildet øverst til venstre og fantomet øverst til
høyre. De nederste bildene viser topp av den ene
tvillingkrystallen og detaljer av inneslutningene.
Tvillingsømmen er godt synlig på bildet øverst til
høyre.

Bildene viser et amethystsepter med goethitt
og hematittinneslutninger og en japanertvilling
som fantom i bunn av septeret. Septeret vises

Bildene er mikrobilder og stacket. Septeret er
18 mm høyt. Japanertvillingen er 7 x 5 mm.
Foto og samling: Egil Hollund.

Schülleritt, Løhley*

Bilde til venstre: Væskeinneslutning i kvarts fra
Aremark i Østfold. Mikrobilde av væskeinneslutning
og bevegelig gassblære. Væsken er farget gul, men
det foreligger ingen analyser. Den dobbeltterminerte
kvartskrystallen er 9 mm fra topp til topp. Gassblæra
har en diameter på 0,3 mm.

Vi ønsket å besøke Eifel rett etter messa i
St. Marie og spurte om de kunne guide oss
en dag eller to. Til vår store glede viste det
seg at to britiske geologiforeninger også
hadde spurt om det samme, og vi fikk da
klarsignal om at vi i en ukes tid kunne få bli
med på en samletur i Eifel.
Å samle i utlandet krever planlegging. Ni
brev, med spørsmål om tillatelse, ble sendt
til eierne av ulike steinbrudd. Resultatet
ble tre positive og ett negativt svar, så vi
måtte sette vår lit til at Bernd og Willi med
sine kontakter, klarte å ordne resten. Til
slutt var alt i orden og vi kunne bare glede
oss til denne uka.
Et hyggelig hotell i Weibern ble vår
base, og hver dag dro vi ut til ulike
brudd og severdigheter sammen med
engelskmennene. Eifel er et vulkanområde
vest for Moseldalen, og et utall vulkaner
har dannet ulike basalter, lavaer og tuﬀer.
Takket være denne mangfoldigheten kan
man finne en rekke forskjellige mineraler,
og de fleste er i mikroformat og svært
vakre.
Første dag gikk turen Hannebacher
Ley, et brudd som er typelokaliteten til
hannebachitt, men som ikke lenger er i
drift. Det er likevel fortsatt materiale å lete
i, men akkurat her var det ikke så mye som
ble funnet. Det hekker også hubro i dette
området, og Astrid var heldig å få se denne
fuglen.
Vi fortsatte så til fots til Perler Kopf
Granatfeld; en riktig merkelig lokalitet! Et
lite jorde fikk hele gjengen til å krype på
knærne, og blant jord og småstein fant
vi ørsmå melanitt-granater. Deretter bar
det videre til klosteret Maria Lach. En
vakker opplevelse og det var spennende
og avvekslende å se andre severdigheter i
området mellom steinslagene.

Mikrobilde står for mikroskopibilde og er ikke
feilskrift for makro. Bildet er stacket.
Foto og samling: Egil Hollund.
Ternesitt, Bellerberg*

