
og rustent jernskrap, skinneganger og
heisanordninger var vi oppe ved kalkso-
nen. Her tok vi matrastf6r vitok tingene
n&rmere i Oyensyn. Det var absolutt
verdt en titt. Fine druserom var det
nesten overalt i kalken med krystaller
(hex) opptil 4-5 cm, brun stillbitt stakk
opp gjennom kalsitten pi noe av mate-
rialet. Fine saker. Og det gjorde godt i
legge h6nd pi noe av det. Suget har i
grunnen vart der helt fra jeg sikret meg
en stuff pi OG's juleauksjon i fjor
(NAGS-nytt 1 '89). Men de var litt vans-
kelig tilglengelig kalsittgruppene. Med
et bein pi hylla og ett i lufta, ei hand i
meiselen og ei i hammeren sA burde en
strengt tatt vere boltet fast, men det
gikk forholdsvis greit det hele. Vi hadde
bare et uhell og det var da to av oss raste
ut etter i ha stolt litt for mye pfl en 60 Ar
gammel stokk, .,den si jo si solid ut>.
Det gikk godt, bare 3-4 meter nedigjen-
nom, men det kunne ha gfitt riktig ille.
SA om dette er holdt i en lett tone si er
det egentlig en alvorlig advarsel.
Stuffene kom i sekken og skuffet ikke
ved nrrmere gransking i skikkelig lys da
jeg kom hjem klokka tre pi natta.
ghw

Mineraler fra
Erdmann-gruva

Av: Hans-lqrgen Berg

AP'OPHYLLITT
Dette er en presisering av funn rappor-
tert av Larsen (se Neumann side 204,
under apophyllitt). Mineralet opptrer
med to forskjelige habitus i en flpen for-
kastningssprekk i Erdmannsgruva, sam-
men med kalkspat, epidot, sinkblende,
laumontitt, kloritt og pyritt. Hos den
f@rste varianten er flatene (110) og (001)
dominerende, mens (011) ser ut til A

vrere fravrerende. Mineralet er pitruffet
som <flatklemte kuber" med sideflater
opp til 2 cm. Apophyllitten er delvis
omvandlet til et hvitt pulver av ukjent
sammensetning. Hos den andre varian-
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som <svevde" vektlost i smidrusene.
Det var en hoytidsstund 6ligge pa magen
inne i den trange spalten og betrakte
dette her. Det er vel ogsi hoyst sannsyn-
lig at de er finest der de stfrr. I laumontitt
er jo vannet som inngir i mineralet svert
lOst kjemisk bundet. Sfl lOst at det rett og
slett unnslipper om lufta rundt blir for
tOrr. Noen laumontittstuffer vil etter
kort tid falle sammen til et hvitt pulver,
andre er mer stabile. Denne her skal
vrere av det mer stabile slaget. Etter i ha
blitt dusjet med hirlakk er krystallene
etter et ir like harde, men de har blitt
hvite. (Meddelelse fra Hans-Jorgen). Er
det noen som har noen gode rid, s6'kom
med dem. ForelOpig ligger det materia-
let jeg tok med hjem under vAte aviser i
fuktig rom. Men det er ingen brukbar
losning i lengden.
Etter ei tid ved laumontittforekomsten
bar det oppover i gruva. Etter litt klat-
ring pA og omkring rAtne forbygginger
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Laumontitt med kalcitt. Billedbredde 10 cm.

ten er alle de ovenfornevnte flatene
representert. Denne varianten opptrer
som glassklare krystaller, opp til 5 mm
lange.

I,AUMONTITT
Laumontitt er funnet i en 6pen forkast-
ningssprekk i en gruve ved Engelstads-
vangen. Mineralet opptrer som prisma-
tiske krystaller rundt 1 mm tykke og opp
til 15 mm lange. (Foto). Laumontitten
er assosiert med kalkspat, epidot, sinkb-
lende, apophyllitt, kloritt og pyritt.
Mineralet opptrer ogsi i druserom som
rundt 2 mm tykke og opp til 5 mm lange
prismatiske krystaller pA stilbitt.

STILBITT
Stillbitt er pirtruffet i to forskjellige para-
geneser i en gruve ved Engelstads-
vangen.
a) I druserom i en kalkspatgang' Minera-
let opptrer her som nekformede, brune
agregater pa opp til 3 cm lengde, sittende
pi kalkspatkrystaller. (Foto).
b) I druserom i en mineralisert forkast-
ningssprekk. Mineralet opptrer her som
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Stilbitt og kalcitt. Billedbredde 5 cm.
NAGS-nyn fon
perlemorsfargede, nekformede agrega-
ter, opp til 2 cm lange, delvis dekket av
laumontitt.
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