Donasjoner til NHM
Av Rune S. Selbekk
Donasjoner av mineraler og meteoritter til
Naturhistorisk museum 2008
I løpe av de siste året har museet samling blitt
utvidet med 158 prøver. Mesteparten av dette er
donasjoner fra samlere og Geologisk Museums
Venner. Dette setter vi stor pris på, siden vi
ønsker å stille ut mer norsk materiale. Mange av
de donerte prøvene er nå utstilt i mineralsalen,
så ta gjerne en tur å se. Naturhistorisk museum
vil gjerne takke følgende personer for deres
bidrag til samlingen i 2008:
Helge Andersen og Kai Martinsen har donert
4 prøver: Hematitt fra Narverud, skapolitt
fra Grua, andraditt, kvarts og epidot fra
Landfalltjern, Drammen, grossular og pyritt og
en epidot-paragenesestuff fra Glomsrudkollen.
Flere av prøvene er gode paragnesestuffer for
forekomstene.
Peter Andresen: Har donert flere prøver
med milaritt, bavenitt, ferrokentbrooksitt,
rodokrositt,
bertranditt
og
muskovitt
pseudomorfose etter beryll.
Hans-Jørgen Berg: Prøve med dawsonitt fra
Toscana.
Harald Breivik: Fersmitt fra Litjern.
Hans Chr. Berntzen: 2 prøver med friedelitt
(førstegangsfunn for Norge), rhodonitt mm. fra
Hovin, Aust Agder.
Morten Bilett: Har donert 1 eucritt (NWIA
3270), 1 chondritt H5 fra Mali, og L/LL5
meteoritten Knyahinya fra Ukraina. I tillegg
så har han donert granater, bustamitt(?) og
vesuvianitt fra Årvoll.
Harald Folvik: Har donert 2 prøver med
granater fra Årvoll.
Torgeir T. Garmo har donert følgende prøver:
Albitt, dolomitt fra Fauske, Nordland. Tremolitt,
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Kalsitt gruppe fra Kjørholt, 7 cm høy. Gave fra
Geologisk Museums Venner. Foto: Per Aas, NHM.

Elsfjord, Nordland. Sideritt gangstykke Tangen.
Talk, magnesitt, Hattfjelldal, Nordland.
Paramorfose etter pyritt, Sjomen, Nordland.
Fluoritt- kalsitt paragenesestuff, Sande
Vestfold. Aragonitt, kalsitt, dolomitt, Stange,
Hedemark. Silimanitt, Akland, Risør.
Bjarne Grav: Kalsitt xx fra Holmestrand,
Vestfold, Fluoritt på diaspor Tvedalen, Fantom
Kvarts/ametyst Liertoppen, Ortoklas Hurum
mm.
Astrid Haugen og Hans Vidar Ellingsen:
Gjerdingitt-Na fra Mt. St. Hilaire og
manganoneptunitt, sazhinitt-Ce og tsepinitt,
Aris, Namibia.
Laszlo Horváth: En prøve med niveolanitt og
petersenitt-(Ce)
Jørn Hurum: har i år donert 23 prøver til
samlingen. Spesielt vil vi trekke frem vesuvian
prøven av internasjonal klasse. I tillegg så er det
flere bra prøver med fluoritt, kvarts, natrolitt,
apofyllitt, kalsitt mm.

Stein Jellum: 11 prøver med skarn mineraler fra
Landfalltjern og Narverud.

Reidar Åmli: En prøve med dioptas, Chile.

Moritz Karl: To stein-meteoritter av typen
Wiluna, Australia

Oslo Geologi Forening: Pen prøve med kalsitt
og kvarts, Kjørholt, som vil bli en del av den
permanente utstillingen ved museet.

Roy Kristiansen: Pumpellyitt-(Al) Østfold.
Førstegangs funn for Norge.

Kjemisk Institutt, UiO: 3 skuffer med polykras
mm fra Ellen Gleditch sin samling.

Knut Edvard Larsen: Prøve med tetrahedritt fra
Listulli gruve.
O.T. Ljøstad: En prøve med axinitt-(Mn) fra
Årvoll.
Ørnulf Lyche Nordli: Grossular og vesuvian, Sata,
Konnerud; Andraditt og kvarts Femminuttern,
Drammen. Tilsammen 7 prøver.
Hans Chr. Olsen, Herman Løvenskjold og Arild
Palmstrøm: Prøve med kalsitt tvillinger fra
Kjørholt.
Jack Olsen: Tre prøver med fassettslipt kvarts,
danburitt og fluoritt. Noen av disse prøvene vil
inngå i den nye smykkesteins utstillingen ved
museet.

Geologisk Museums venner
GMV har som vanlig gitt viktige bidrag til
samlingen og donert flere prøver som f. eks.:
Det som sannsynligvis er verdens største
althausitt krystall; Norges beste fasettklare
diopsid stuffer, to Ametyster fra Stange (se
STEIN nr 4 2008), Ravfarget kalsitt fra
Kjørholt med mer. Av fasettslipte steiner har
GMV sørget for flere bidrag som apofyllitt,
flerfarget turmalin, blå apatitt og en ametyst
fra Stange.
GMV har også donert en pen skive av
Muonionalusta meteoritten fra nord Sverige.
Årets tyngste bidrag veier 1.7 tonn og er en
prøve med røyk-kvarts fra Lierne.

Vesuvian fra Myrseter, 5 x 9 cm. Gave fra Jørn H. Hurum. Foto: Per Aas, NHM.

25

