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Av Rune S. Selbekk

Donasjoner av mineraler og meteoritter til 
Naturhistorisk museum 2009

I løpet av det siste året har museets samling blitt 
utvidet med litt under 100 prøver. Mesteparten 
av dette er donasjoner fra samlere og Geologisk 
Museums Venner. Dette setter vi stor pris 
på, da ett av målene våre er å stille ut mer 
norsk materiale. En av de unike prøvene som 
ble innlemmet i samlingen i år er DAG 400, 
som er en del av den største månemeteoritten 
som er funnet så langt. Prøven ble innkjøpt i 
samarbeid med midler fra NHM og GMV. Den 
fl otte Japanertvillingen som Peter Andresen 
har donert, vil bli en klassiker i samlingen. 
Akvamarinprøven fra Namibia vil vel også bli 
stående som et av de bedre kjøpene dette året.

Mange av de donerte prøvene er nå utstilt 
i mineralsalen, så ta gjerne en tur for å se. 
Naturhistorisk museum vil gjerne takke 
følgende personer for deres bidrag til samlingen 
i 2009.

Peter Andresen: Japanertvilling fra Skien. 
Flott prøve som kan konkurrere med de beste 
Japanerkvartsene fra f. eks. Kai, Japan.

Hans-Jørgen Berg: Zirkon fra Tvedalen med 
hambergitt og todorokitt.

Hans Chr. Berntzen: Rød gmelinitt fra 
Øygarden.

Morten Bilet: Kvarts fra Espa, klassisk 
mikroklin-krystall fra Tvedalen.

Andreas Corneliussen: Beryll var. akvamarin 
fra Iveland.

Vegard Evja: Apofyllitt fra Tvedalen.

Bjarne Grav: Fasettslipt fl uoritt, med råstykke 
fra Solheimsåsen, magnetitt krystaller fra 
Ravneberget, Risør. Fuchsitt og kyanitt fra 
nord-Møre.

Astrid Haugen og Hans Vidar Ellingsen: IMA 2009-
41 (nytt godkjent mineral) fra Aris, Namibia.

Jørn Hurum: Har som vanlig bidratt med mange 
gode prøver, og det blir litt for mange å liste opp 
her, men et lite utvalg av Jørns donasjoner er 
som følger; Fasettert apatitt fra Lier, Buskerud, 
stilbitt fra Færøyene, smaragd og topas fra 
Byrud, hematitt i serpentin fra Modum. Flere 
kvartsprøver fra diverse lokaliteter.

Stig Larsen: Fluoritt fra Tønsberg.

Ørnulf Lyche Nordlie: Stilbitt krystaller opptil 
3 cm og en kvartsgeode fra Island.

Jack Olsen: Fasettslipt ametrin Brasil, 
dobbelterminert akvamarin fra Hurumlandet, 
septerametyst fra Drammen, 2x syntetisk safi r. 
Pen gul kalsitt gruppe fra Malmberget.

Rune S. Selbekk: Fuchsitt fra Nordfjord, Cr-
diopsid fra Mosjøen, albitt fra Seiland og 
antigoritt aggregater fra Troms.

Geologisk Museums Venner (GMV) har 
som vanlig vært en av museets viktigste 
bidragsgivere. Ikke alle prøvene kan nevnes, 
men noen av godbitene er månemeteoritten 
DAG 400, palasittene Esquell, fasettslipt 
smaragd fra Bolivia, granat fra Steli gruve, 
Iveland, magnetitt fra Langesund, albitt fra 
Knipan, Iveland, div. mineraler til systematikk 
samlingen osv.

Ellers så ser Naturhistorisk museum frem til 
mange donasjoner og tilbud på gode prøver og 
samlinger i 2010.

Meteoritten DAG 400, som er den største kjente månemeteoritten så langt. Foto: Per Aas, NHM. Japanertvilling fra Skien, donert av Peter Andresen. Foto: Per Aas, NHM.
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