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Innholdsfortegnelse Redaksjonens hjørne

”Det er utrolig mye glede en kan få ut av 
lite”, sa mikrosamleren. En av dem som 
virkelig fått stor glede av små perfekte 
krystaller i hulrom, og gjerne deler dette 
med oss andre er Tomas Husdal fra Bodø. 
Gjennom sin oppdagerglede og kunnskap, 
har han vært med å sette Tysfjord-området 
på verdensmineralkartet. STEIN er stolt 
over å presentere for sine lesere en lengre 
oversiktsartikkel over mineralrikdommen i 
denne delen av Nordland. 

Så er det tid for de store messene og til å 
få ryddet opp etter sesongens funn. Nok en 
gang er det blitt gjort kjempefunn av ametyst 
på Brynsåsen i Stange. De av dere som har 
meldt dere på facebook-siden Norwegian 
Rockhounds, får jevnlig oppdateringer om 
hva som skjer. Det skal bli spennende å se 
de beste funnene.

Nok en gang var en stor delegasjon 
nordmenn i München.  Flere samlere fant 
gamle klassiske norske prøver der og 
bragte noen av dem tilbake til gamlelandet.  
Kanskje noen, også i år, skal til messa i 
Tucson, USA i februar?  Uansett, så er 
vinteren tid for store messer, med den form 
for mineralogiske opplevelser og sosiale 
lag slike arrangement fører med seg. 

Styret i NAGS har akkurat hatt styremøte 
i Hamburg i forbindelse med messa 
der i begynnelsen av desember. En slik 
kombinasjon av hygge og nytte er både 
smart og økonomisk gunstig. Det er kanskje 
slik en må tenke litt oftere i fremtiden, for 
å få folk til å ta verv, for det er sannelig 
ikke lett å få bekledt de forskjellige 
tillitsvervene. Kandidater skulle det være 
nok av, vi er jo over 1200 steinsamlere, 
men av en eller annen grunn er det ikke 
akkurat noen kø. Hvis jeg ikke tar feil, har 
NAGS fortsatt ikke fått noen kasserer, og 
denne utviklingen er ganske skremmende. 

Styret har nå en geografi sk god spredning, 
og det er ingen ting i veien for at forslag 
på en ny kandidat til kassererverket, kan 
komme fra det ganske land.

Messa i St. Marie aux Mines er historie. 
Allerede neste år legges den til Colmar i 
tidsrommet 21. – 24. juni, og den vil bli en 
kombinasjon av en ute- og innemesse. Vi 
får se hvilke forandringer dette vil medføre, 
men umiddelbart føles det litt trist. Messa i 
St. Marie var en spesiell og fi n opplevelse. 
NAGS planlegger fortsatt en tur til messa i 
2012, mer om dette på side 47.

De neste numrene av Stein vil inneholde 
store, gode geologiske artikler. I dette 
nummer har du mulighet til å bli kjent med 
mineralrikdommen i Tysfjord, Nordland, 
og i neste nummer vil geologien på 
Svalbard fylle nummeret. Forsidebildet er 
spektakulært, og du kan se fl ere bilder av 
fotograf Jack Brauer på nettsiden det vises 
til i annonsen bak i bladet.

For oss i redaksjonen er dette en lite 
dilemma. På den ene siden ønsker vi store, 
geologiske artikler. På den andre siden skal 
vi ha plass til småartikler og klubbstoff.

Vi er ikke i en situasjon der vi klarer å styre 
tilstrømningen av stoff, slik at noen må 
kanskje vente på at deres artikkel kommer 
på trykk. Vi ber om forståelse for dette og 
ønsker fortsatt artikler inn fra alle landets 
kanter.

Vi ønsker alle en fredelig jul.

Hilsen Redaksjonen.

Cleavelanditt-aggregat i  grønn amazonitt. Fra  Tennvatn, Sørfold, Nordland

Vi minner om kommende messer/arrangement:
Minerant 2012, Antwerpen: 5.-6. mai 2012

Kongsberg Mineralsymposium: 19. mai 2012
Euro Mineral & Euro Gem. Colmar: 21.-24. juni 2012

NAGS Steintreff Eidsfoss: 20.-22. juli 2012
Mindat.org konferanse, Midelt, Marocco: 1.-12. november 2012

Forsidebilde: Stetind (1392 moh.)
Pegmatittbruddet ligger i skogen ned til høyre for toppen
Foto: Jack Brauer, www.widerange.org
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Kommer du kjørende langs E6 nordover 
gjennom Nordland vil du et stykke nord 
for Fauske legge merke til at landskapet 
endrer seg. Kaledonidenes frodige fjellsider 
avløses av vegetasjonsløse granittsva. 
Du er inne i et grunnfjellsvindu: de 
kaledonske skyvedekkenes metasedimenter 
er borterodert slik at grunnfjellets 
underliggende (eldre) bergarter kommer 
fram i dagen. I området nord for Fauske, i 
kommunene Tysfjord, Hamarøy og Sørfold, 
er en 1,8 milliarder år gammel granitt 
blottlagt; den har fått navn etter Tysfjord 
kommune: Tysfjordgranitten. 

Selv om den omtales som en granitt er det pga 
deformasjon og delvis rekrystallisering mer 
korrekt å kalle den en granittisk gneis. Den 
karakteristiske svadannelsen/benkingen 
skyldes eksfoliasjon eller trykkavlastning 
som følge av at overliggende bergarter 
eroderes bort. De ytre delene av bergarten 
vil da utvide seg og skalle av som lagene i en 
løk. Slik svadannelse er tydelig blant annet 
i Stetind (se forsidebilde), en 1392 meter 
høy tind, velkjent blant fjellklatrere siden 
førstebestigningen i 1910, og nå også blant 
resten av befolkningen etter at den ble stemt 
fram som Norges Nasjonalfjell i 2002. Det 
langt færre vet er at det lille steinbruddet 
ved foten av fjellet er en av Norges mest 
interessante mineralforekomster, og gjør 
sammen med de andre pegmatittbruddene i 
området Tysfjordgranitten til et av de aller 
rikeste områdene i landet når det gjelder 
uvanlige mineraler.

Tysfjord har også andre geologiske godbiter 
enn pegmatittmineraler å by på:

Grotter: de kaledonske bergartene i 
området er rike på marmor, en bergart 
som for det meste består av kalsitt, 
CaCO3. Dette mineralet løser seg opp i 
sure løsninger (som vann med løst CO2 
eller svovelsyreholdige løsninger dannet 
gjennom oksidering av pyrittholdig 

glimmerskifer). Denne prosessen har i 
Tysfjord resultert i dannelse av en rekke 
grotter, blant annet den nesten 600 meter 
dype Råggejávrrerájgge. I Kjøpsvik ble det 
i forbindelse med tunnelbygging funnet en 
grotte med blant annet 115 000 år gamle 
isbjørnknokler. Grottene er altså eldre 
enn siste istid, og åpner for muligheten 
til å fi nne spor etter eventuell preglasial 
bosetning i Norge.

Marmorbrudd: Norcem bryter marmor i 
store dagbrudd i området rundt Kjøpsvik for 
sementproduksjon. Marmoren inneholder 
for det meste vanlige mineraler som albitt, 
pyritt, pyrrhotitt, muskovitt og dravitt, ofte 
som store velformede krystaller i hulrom. 
Enkeltfunn av strontiodresseritt og en 
mulig fl uor-dravitt tilhører unntakene.

Canyonen i Hellemobotn: mot slutten 
av siste istid ble det i forbindelse med 
nedsmelting av innlandsisen dannet store 
bredemte innsjøer. På et tidspunkt drenerte 
en av disse mot norsk side, sannsynligvis 
i løpet av bare noen dager. Vannmassene 
gravde en fl ere hundre meter dyp canyon 
i gneissen, som om det var gjort med en 
enorm isskje. Det er vanskelig å forestille 
seg kreftene som har vært i aksjon! Massene 
som ble gravd ut ble avsatt i fjordbotnen 
nedenfor, og er senere bearbeidet av havet 
og elver slik at fl ere terrasser er dannet. 
Hver av disse terrassene representerer en 
periode med stabilt havnivå.

De viktigste forekomstene

Stetind
Forekomsten ble drevet etter feltspat en 
kort periode på sekstitallet. Bruddet ligger 
inne i Stefjorden, ved foten av Stetind (se 
forsidebilde). Først i 1989 ble forekomsten 
besøkt av mineralsamlere da Stein Rørvik 
leide båtskyss fra Kjøpsvik for å lete etter 
yttrofl uoritt. Han fant på denne turen 

yttrofl uoritt i fast fjell inne i bruddet, 
og la spesielt merke til inneslutninger 
av et brunlig mineral som i ettertid ble 
identifi sert som okanoganitt-(Y) (senere 
beskrevet som hundholmenitt-(Y)). I 1991 
ble veien som forbinder Kjøpsvik med 
E6 ferdigstilt og forekomsten ble atskillig 
lettere tilgjengelig. Påfølgende graving av 
samlere førte til at man delvis måtte krype 
under en stor blokk (fl ere tonn tung) for 
å nå mer yttrofl uoritt. Da jeg under et av 
mine første besøk i forekomsten på slutten 
av 90-tallet satte foten mot denne blokka 
raste den ned. Ingen ville overlevd å få den 
over seg! Mer yttrofl uoritt ble funnet ved å 
fjerne løsmassene nedenfor blokka.

Ser man bort fra yttrofl uorittparagenesen 
er Stetindpegmatitten påfallende 
mineralfattig. Yttrofl uoritt er til gjengjeld 
ikke uvanlig i bruddet, verken i fast fjell 
eller i tippmaterialet. I selve bruddet 

sitter materialet som elongerte masser 
i en ca 10 meter lang sone parallelt med 
bruddets og pegmatittens lengderetning. 
Mineralinnholdet i hver av disse massene 
varierer fra kun spredte korn av bastnäsitt-
(Ce) til over 30 forskjellige mineraler. Flere 
av massene er rike på små hulrom, og det 
er spesielt i disse at de sjeldne mineralene 
opptrer. 

Yttrofl uorittmassene er typisk sonerte med 
tanke på mineralinnhold. Grensesonen 
mot kvarts/feltspat består hovedsaklig av 
allanitt-(Ce) og mindre mengder britholitt-
(Y)/fl uorbritholitt-(Y) og thalénitt-(Y)/
fl uorthalénitt-(Y). Som masser eller mer 
eller mindre avrundete krystaller innesluttet 
i yttrofl uoritt fi nnes store mengder 
bastnäsitt-(Ce) og hundholmenitt-(Y), 
mindre vanlig thalénitt-(Y) og törnebohmitt-
(Ce). Konsentrasjonen av disse mineralene 
endrer seg typisk fra grensen og innover i 
massene.

De mest interessante mineralene opptrer 
i de tallrike hulrommene. Hvis man er 
heldig og klarer å fi nne den rette typen 
yttrofl uoritt vil man aller først legge merke 
til vyuntspakhkitt-(Y): gjennomsiktige, 
plateformede krystaller varierende i farge 
fra blekrosa til fi olett (fi g. 5 og 6). Selv 
om krystallene sjeldent blir større enn ca 
1 mm kan Stetind regnes som det beste 
funnstedet for dette på verdensbasis svært 
sjeldne yttriumsilikatet. 

Keiviitt-(Y) og keiviitt-(Yb) fi nnes i det 
samme materialet (fi g. 7) men er langt 
sjeldnere enn vyuntspakhkitt-(Y). De få 
krystallene som er analyserte gir ikke 
grunnlag for å si noe om det er mulig å 
skille dem fra hverandre visuelt, og det 
kan virke som om begge to er like utbredte 
i materialet. Keiviitt-(Yb) er i tillegg 
til Stetind kun funnet i typelokaliteten 
(Ploskaya, Kolahalvøya) hvor det også 
opptrer sammen med keiviitt-(Y) og 
vyuntspakhkitt-(Y). Et annet mineral som 
er beskrevet fra Ploskaya er kuliokitt-(Y). 
I Stetind danner det fargeløse til rosa plater 
opp mot 1 mm i størrelse (se fi g. 8). 

Tysfjordgranittens pegmatitter 
Av Tomas Husdal

Fig.2: De viktigste pegmatittforekomstene i 
Tysfjordgranitten.

 
1:Tiltvika, 2:Stetind, 3:Hundholmen, 4:Håkonhals, 
5:Karlsøy, 6:Lagmannsvik, 7:Elveneset, 8:Hellemo-
botn, 9: Kråkmo, 10: Tennvatn. Forekomstene 5, 
7 og 8 er ikke nevnt i teksten, men kan leses om i 

Husdal (2008).
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Et annet interessant mineral i dette materialet 
er stetinditt. Jeg observerte mineralet i 
prøvene mine allerede på slutten av 90-tallet, 
og identifi serte det feilaktig som xenotim-
(Y) på grunnlag av røntgendiffraksjon 
(stetinditt og xenotim er isostrukturelle). 
Først i 2002, da jeg sjekket den kjemiske 
sammensetningen ved hjelp av EDS, ble 
jeg klar over at dette var et ukjent mineral: 
i stedet for forventet Y og P fant jeg Ce og 
Si! Enda gikk det noen år før mineralet var 
ferdig karakterisert og godkjent av IMA 
(som nummer 2008-035) og enda et år før 
det ble publisert (Schlüter et al 2009). 

Stetinditt er et Ce-silikat (CeSiO4), men 
til forskjell fra Ce-mineraler ellers (som 
inneholder Ce3+) er Ce i stetinditt fi reverdig 
(Ce4+). Det eneste andre mineralet med 
Ce4+ er cerianitt-(Ce). Forholdene i fl uidene 
som krystalliserte i disse hulrommene har 
med andre ord vært svært oksiderende, og 
med Ce ute av bildet (forsvant i stetinditt) 
vil andre REE kunne dominere mineraler. 
Så langt er calcioancylitt-(Nd) og kozoitt-
(Nd) påvist, i tillegg til at både bastnäsitt og 
törnebohmitt er svært Nd-rike.Ytterligere 
tre mineraler er beskrevet fra forekomsten 
(atelisitt-(Y), IMA 2011-055 og IMA 2011-
062), og enda fl ere venter på beskrivelse.

Denne hulrom-rike typen yttrofl uoritt ble  
kun funnet i et begrenset område nedenfor 
den utraste blokka, og ble ikke gravd fram før 
i 1999. For å illustrere mineralrikdommen: 
på overfl aten av en 4 x 3 x 2 cm stor bit 
har jeg funnet 21 forskjellige mineraler, 
inkludert fl ere helt nye mineraler. Materialet 
som ble samlet under den store blokka, før 
den raste ned, er av en annen type, og på 
langt nær så rik på forskjellige mineraler. 
Det er ofte svært rikt på hundholmenitt-
(Y), stort sett som avrundete inneslutninger 
i yttrofl uoritt opp mot 7 mm, men også 
velformede krystaller (ofte tvillinger) i 
hulrom (fi g.10 og 11). De andre mineralene 
som er utbredt i dette materialet, bastnäsitt-
(Ce) (fi g, 12), thalénitt-(Y)/fl uorthalénitt-(Y) 
og törnebohmitt-(Ce) (fi g. 13), opptrer også 
både som korn i matriks og som krystaller i 
hulrom.

Den største utfordringen under arbeidet 
med yttrofl uoritt fra Stetind er å unngå å 
dele materialet opp i for små biter. Ofte 
har hvert hulrom sin egen paragenese, og 
et hulrom bare noen få millimeter unna har 
helt andre mineraler. Det har med andre ord 
vært svært lokale forhold i dette materialet, 
så sjansen for at hver lille bit har et hulrom 
inni med spennende mineraler er absolutt 
tilstede. Ulempen er at man ender opp med 
biter på noen få millimeter før man gir 
seg.

Et tips under bearbeiding av materiale fra 
Stetind er å nøye undersøke sanden som blir 
liggende igjen når man deler opp materialet. 
Jeg fi nner ofte svært pene krystaller av de 
mer uvanlige mineralene som har løsnet 
under oppdeling.

Mineral Hvor Generell beskrivelse Farge Merknader
Allanitt-(Ce) Grensesone Prismer Svart, mørk brun
Allanitt-(Y) Grensesone Massiv Brun Kun en prøve
Atelisitt-(Y) I hulrom Små tetragonale 

kortprismatiske krystaller
Fargeløs, svakt 
brun

Typelokalitet

Bastnäsitt-(Ce) Innesluttet i 
yttrofl uoritt, i 
hulrom

Avrundete plater, i hulrom 
sekskantede plater

Blek gulbrun Gulgrønn under 
lysstoffrør

Calcioancylitt-
(Nd)

I hulrom Bipyramidale krystaller, ofte 
avrundet

Rosa, gul Eneste funnsted 
i Norge

Fluorthalénitt-
(Y)

I hulrom Romboederlignende 
krystaller, fl ere generasjoner

Blekrosa

Hematitt I hulrom Sekskantede plater, høy 
glans

Svart, rødlig

Hundholmenitt-
(Y)

Innesluttet i 
yttrofl uoritt, i 
hulrom

Inneslutninger: avrundete 
krystaller, ofte med 
sekskantet omriss.
I hulrom: blekgule 
trekantede plater, tvillinger

Brun, rødbrun, 
gulbrun

Uforandret 
under 
lysstoffrør

Kainositt-(Y) I yttrofl uoritt Massiv Fargeløs
Keiviitt-(Y) I hulrom Ugjennomsiktige prismer Fargeløs, blågrå Kan ikke 

skilles fra 
keiviitt-(Yb) 
visuelt

Keiviitt-(Yb) I hulrom Ugjennomsiktige prismer Fargeløs, gråblå Eneste funnsted 
i Norge

Kozoitt-(Nd) I hulrom Bipyramidale krystaller, ofte 
avrundet (fi g. 15)

Rosa, gul Eneste funnsted 
i Norge

Kuliokitt-(Y) I hulrom Tavleformede krystaller Fargeløs, rosa
Kvarts I hulrom Små prismatiske krystaller Fargeløs Ofte rik på 

inneslutninger
Rowlanditt-(Y) Innesluttet Gjennomsiktige korn, delvis 

med krystallfl ater
Grønnlig grå Første funn i 

Norge
Stetinditt I hulrom Radiærende aggregater av 

nåleformede krystaller
Fargeløs, svakt 
gul

Typelokalitet

Synchysitt-(Y) I hulrom Aggregater av parallelle 
plater, ofte skorper på andre 
mineraler

Hvit, sjelden 
brunlig

Svært vanlig

Thalénitt-(Y) Innesluttet i 
yttrofl uoritt

Avrundete korn Rosa Første 
verifi serte funn 
i Norge

Törnebohmitt-
(Ce)

Innesluttet i 
yttrofl uoritt, i 
hulrom

Flattrykte prismer, stripete i 
lengderetningen

Brun, rosa, blå Rombeformet 
tverrsnitt er 
karakteristisk

Vyuntspakhkitt-
(Y)

I hulrom Tavleformede krystaller Rosa - fi olett Første funn i 
Norge

Tabell 1: De mest interessante mineralene i yttrofl uoritt fra Stetind 

Fig.3: Stetindforekomsten sommeren 2009.
Yttrofl uoritt forekommer rett til høyre for personen 

på bildet.
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Fig.4: Tipphaugen ved Stetind, sommeren 2009. 
Her ligger mange godbiter og venter på gravelystne 

samlere. 

Fig.5: Uvanlig fargeløs variant av vyuntspakhkitt-
(Y), Stetind. Krystallen er litt over 1 mm lang.

Fig.6: Prismatisk vyuntspakhkitt-(Y) med 
karakteristisk sonering, Stetind. Bildebredde 2 mm.

Fig.7: Keiviitt (jordartsinnhold uvisst) som 0,6 mm 
lang terminert krystall, Stetind. Samling og foto: 

OT Ljøstad.

Fig.8: Plateformet krystall av kuliokitt-(Y) fra 
Stetind. Bildebredde 2 mm.

Fig.9: En uvanlig variant av stetinditt: terminert prismatisk 
krystall, 0,3 mm lang i hulrom i yttrofl uoritt. Stetind.

Fig.10: Hundholmenitt-(Y) fra Stetind. Krystallen 
er 0,5 mm stor.

Fig.11: Hundholmenitt-(Y) fra Stetind viser ofte 
tvillingdannelse. SEM-bilde: Harald Folvik, NHM, Oslo

Fig.13: Prismatiske krystaller av törnebohmitt-
(Ce) med karakteristisk terminering, Stetind. 
Det fi ltaktige mineralet som delvis vokser på 
krystallfl atene er et nytt REE-Al-F-silikat. 

SEM-bilde: Harald Folvik, NHM, Oslo.

Fig.12: Plateformet bastnäsitt-(Ce) i hulrom i 
yttrofl uoritt, Stetind. Krystallen er 2 mm bred. Det hvite 
mineralet som vokser på pyramidefl atene er synchysitt-
(Y). Hvis slike krystaller sitter i hulrom assosiert med 
stetinditt kan de ytre sonene være Nd-dominerte, og 

representere det nye mineralet IMA 2011-062.

Fig.14: Sammenvokste krystaller av kozoitt-(Nd), Fig.14: Sammenvokste krystaller av kozoitt-(Nd), 
Stetind. SEM-bilde tatt ved NHM, Oslo.Stetind. SEM-bilde tatt ved NHM, Oslo.

Fig.15: Calcioancylitt-(Nd)/kozoitt-(Nd) med litt 
hematitt, Stetind, Krystallen er 1 mm stor.
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Hundholmen

Pegmatitten ved Hundholmen må vel regnes 
som den mest klassiske av forekomstene i 
Tysfjordområdet. Det var den første som 
ble drevet (fra 1905 til 1960) vel å merke 
bare noen få år før forekomstene på Drag 
ble startet opp, men besøkene til Thorolf 
Vogt med påfølgende artikler, da spesielt 
beskrivelsen av de velformete krystallene av 
”thalénitt” (se fi g. 20), er nok den viktigste 
årsaken. Det hjelper også at forekomsten er 
samlervennlig ved å ligge i tidevannssonen 
slik at tippmaterialet nå, selv 50 år etter 
siste drift, er nesten helt uten vegetasjon og 
nytt materiale kontinuerlig vaskes frem av 
tidevannet og bølger. Lokalbefolkningen 
i området forteller historier om tyske 
geologistudenter som årvisst lå i telt ved 
forekomsten og samlet mineraler. Fangsten 
ble solgt i Tyskland og fi nansierte visstnok 
et helt års studier. Jeg vil tro dette kan dreie 
seg om et sted på 80-tallet.

Hundholmen lå inntil syttitallet isolert uten 
veiforbindelse med omverdenen. Da ble 
vei mot Kjøpsvik bygd, og naturlig nok 

ble store deler av tipphaugene brukt som 
fyllmasse. Noe materiale ble berget av 
samlere, men det aller meste ligger under 
asfalt. Dessverre ligger Hundholmen langt 
unna tektonisk aktive soner…

Som for mange av de andre pegmatittene i 
området er de mest interessante mineralene 
funnet i forbindelse med yttrofl uoritt, som 
i Hundholmen er funnet i store mengder, 
anslagsvis fl ere tonn. Dette får man også 
inntrykk av ved å besøke forekomsten 
– rikelig med materiale ligger spredt på 
tippen. 

Det aller meste av materialet er derimot 
ikke så spennende når det gjelder sjeldne 
mineraler, og selve fl uoritten inneholder 
ikke annet enn små korn av allanitt-(Ce) 
og noe spredte korn av britholitt-(Y)/
fl uorbritholitt-(Y). Hvis man fi nner biter 
som stammer fra grensesonene mellom 
yttrofl uoritt og kvarts/feltspat øker 
sjansen for å fi nne fl uorthalénitt-(Y), 
ikke uvanlig i velutviklede krystaller opp 
mot cm-størrelse. Krystaller på i alle fall 
5 cm er kjent, men det er langt mellom 

disse, og de er vanskelig å preparere ut i 
en bit. Dette materialet inneholder også 
pene mikrokrystaller av xenotim-(Y) og 
fergusonitt-(Y).

En annen type yttrofl uoritt, som opptrer i 
mindre mengder i tipphaugene, er veldig 
rik på hundholmenitt-(Y). Mineralet ble 
beskrevet fra dette materialet, og opptrer 
som enkeltkorn eller aggregater opp mot 2 
cm i størrelse (fi g. 28). Det er ikke vanlig å 
fi nne et nytt mineral i slike mengder!

Deler av yttrofl uorittmaterialet fra 
Hundholmen inneholder mineraliserte 
sprekker, med calcioancylitt-(Ce), kamp-
haugitt-(Y), tengeritt-(Y), synchysitt-(Y), 
lokkaitt-(Y) og adamsitt-(Y). Spesielt 
det siste mineralet danner pene vifter av 
fargeløse linjalformede krystaller, og kan 
dekke fl ere kvadratcentimeter av prøvene. 
(fi g. 63).

En annen interessant paragenese består 
av synchysitt/parisitt i hulrom i feltspat. 
Både synchysitt-(Y), synchysitt-(Ce) 
og parisitt-(Ce) er påvist fra materialet, 
men førstenevnte er vanligst og danner 
prismatiske krystaller opptil fl ere cm lange. 
I hulrommene sitter mikrokrystaller av en 
rekke mineraler som calcioancylitt-(Ce) 
(fi g. 22), hingganitt-(Y) (fi g. 27), chabazitt-
Na, chabazitt-K, columbitt-(Fe), monazitt-

(Ce), xenotim-(Y), fl uoritt, bertranditt og 
wulfenitt. Cm-store masser av fl uoceritt-
(Ce) sammenvokst med bastnäsitt-(Ce), 
allanitt-(Ce) og törnebohmitt-(Ce) er ikke 
uvanlig å fi nne i tippmaterialet (fi g. 29).

Hundholmen er også kjent for store 
krystaller av albitt (se fi g. 23). I et gammelt 
hus i nærheten av gruva ligger noen store 
biter med røykkvarts og grønn fl uoritt, 
samlet av en av arbeiderne i gruva (fi g. 24, 
25 og 26). Kvartskrystallene har en skorpe 
av en hvit zeolitt, trolig stilbitt-Ca, på 
enkelte fl ater, og kan tenkes å fortelle noe 
om strømningsretningen for løsningene 
som krystalliserte zeolitten.

Fig. 16: Hundholmen mai 2008. Rester etter tipphaugene ligger i fl omålet, og er bare tilgjengelige 
for samling ved lavvann. Den gamle bestyrerboligen (se fi g. 21, det nærmeste gule huset) brukes 

i dag som fritidsbolig.

Fig. 17: Hundholmen: en passasje er sprengt til 
havet utenfor, og gruva brukes i dag som en godt 

skjermet båthavn. Mai 2008.

Fig. 18: Hundholmen under drift. 
Harald Stange et. co. A/S arkiv.

Fig. 19: Utskipningsanlegget i Hundholmen under 
drift. Harald Stange et. co. A/S arkiv.
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Fig. 20: Flaterik krystall av ”thalénitt-
(Y)” (egentlig fl uorthalénitt-(Y)) fra 

Hundholmen, etter Vogt (1922).

Fig. 27: 4 mm lang krystall av hingganitt-(Y), 
Hundholmen.

Fig. 21: Skisse over Hundholmen fra 1920. Bestyrerboligen 
og skeidehuset kan sees på fi g. 18. Den svarte avlange fi guren 
i feltspaten markerer plasseringen av en stor yttrofl uorittgang. 

Fra Foslie (1941).

Fig. 22: Rosa calcioancylitt-(Ce) og svart chamositt 
på synchysitt-(Y). Bildebredde 2 mm.

Fig.23: Albittkrystaller fra Hundholmen. 
biten er 6 cm bred.

Fig. 24: Løs fl uorittkrystall fra Hundholmen.

Fig.25: 20 cm bred plate med røykkvartskrystaller 
fra Hundholmen. Legg merke til at enkelte fl ater 

har en skorpe av en hvit zeolitt.

Fig.26: 20 cm bred prøve med røykkvartskrystaller 
fra Hundholmen. Legg merke til at enkelte fl ater 

har en skorpe av en hvit zeolitt.

Fig. 28: Hundholmenitt-(Y) som cm-store 
brune masser i 10 cm stor bit av yttrofl uoritt, 

Hundholmen.

Fig. 29: Fluoceritt-(Ce) med svart rand av allanitt-
(Ce), Hundholmen. Prøven er 6 cm bred.
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Drag

Området rundt Drag er spesielt rikt på 
pegmatitter. Mellom vestbredden av 
Tysfjord og E6, for det meste nord for RV 
827, ligger rundt 15 pegmatittbrudd (se 

fi g. 30), drevet etter feltspat og mindre 
mengder kvarts i perioden fra 1908 til 
1977. I nyere tid har forskjellige bedrifter, 
for tiden Norwegian Crystallites, hentet ut 
kvarts fra underjordiske deler av den store 
pegmatitten Nedre Eivollen. Målrettet 

drift med små salver fører dessverre til 
små mengder tippstein, og andre mineraler 
begrenser seg til massiv grønn og fi olett 
fl uoritt (som raskt mister farge i dagslys) 
og massive sulfi der (hovedsakelig pyritt og 
pyrrhotitt). 

Tipphaugene fra gamle dagers drift er i 
stor grad fjernet og brukt som fyllmasse, 
og restene er overgrodde og, i alle fall 
på overfl aten, godt gjennomsøkt. Det 
kreves derfor tålmodighet og innsats for 
å fi nne interessant materiale. Til tross for 
dette dukker det stadig opp overraskende 
mineraler, og det er liten tvil om at Drag 
må ha vært et eldorado for mineralsamlere 
under og like etter driften. 

For å illustrere dette: Dittrich (1980) 
besøkte forekomstene en gang og fant en 
rekke mineraler som ikke er funnet i ettertid 
(scheelitt, ferberitt, tapiolitt, euxenitt-(Y) 
og samarskitt-(Y)). Hele 68 forskjellige 
mineraler er funnet i disse pegmatittene, 
og mange av dem er ikke funnet i andre 
forekomster i området. Som ellers for 
pegmatittene i området er det få mineraler 
som danner iøynefallende prøver.

Noen få kan såvidt nevnes:

Drag er langt mer interessant for samlere 
av sjeldne mikromineraler. Først og fremst 
gjelder dette forekomster med yttrofl uoritt, 
og da spesielt Øvre Lapplægeret. 
Yttrofl uoritt ble først funnet her av Stein 
Rørvik allerede på 1980-tallet, men lite 
ble gjort for å identifi sere de innesluttede 
mineralene. Først da nytt materiale ble 
funnet tidlig på 2000-tallet, delvis i fast 
fjell inne i bruddet, ble det gjort forsøk på å 
få dem identifi sert.

Mye arbeid gjenstår, men så langt er to nye 
for Norge oppdaget: iimoriitt-(Y) (blekrosa 
mikrokrystaller, fi g. 31) og synchysitt-
(Nd) (hvite mikrokrystaller).  Ellers ligner 
paragenesen Stetind, med vyuntspakhkitt-
(Y), keiviitt-(Y), hundholmenitt-(Y) 
og thalénitt-(Y)/fl uorthalénitt-(Y) som 
velformede mikrokrystaller i hulrom. 

To blekgrønne korn av rowlanditt-(Y) 
er også funnet. Det vanligste mineralet i 
hulrommene er imidlertid kainositt-(Y), 
og opptrer på mange forskjellige måter. 
Vanligst er glassklare, blekrosa prismer 
(fi g. 32), men også globulære aggregater 
er utbredt (fi g. 33). Materialet er også rikt 
på britholitt-(Y)/fl uorbritholitt-(Y) som 
grårosa korn på noen millimeter, spesielt 
langs grensesonene. 

Yttrofl uoritt er funnet i mange av 
pegmatittene på Drag, men de aller 
fl este er påfallende fattige på assosierte 
mineraler. I tillegg til Øvre Lapplægeret 
er det kun Nedre Eivollen som er verdt å 
nevne. Forbindelse med tunnelene fra den 
underjordiske driften på denne pegmatitten 
gjør at den, i motsetning til alle de andre 
gruvene på Drag, er tørrlagt. Sent på 1990-
tallet klatret jeg ned i den kanskje 50 meter 
dype gruven. Dette foregår langs en rusten 
og falleferdig stige (fi g. 35) og må på det 
sterkeste frarådes. Det tykke laget med is 
som legger seg langs veggene hver vinter 
gir den nok mye juling, så det spørs om 
den henger der i dag. Isen legger også 
begrensninger på tidspunktet det er mulig 
å komme seg ned: for tidlig på året er 
stigen dekt av is og ikke mulig å klatre ned, 

Fig. 30: Området rundt Drag er rikt på pegmatitter. De viktigste forekomstene er nummerert, 1: Øvre 
Lapplægeret, 2: Nedre Lapplægeret, 3: Erlinggruva, 4: Jennygruva / Jennyhaugen, 5: Nedre Kvartsen, 

6: Nedre Eivollen, 7: Øvre Eivollen, 8: Nekkateltet, 9: Fjellgruva.

- Blågrønn beryll assosiert med fargeløs 
fenakitt fra Nedre Lapplægeret (av 
samme type som fra Håkonhals). 
Velformede krystaller av fenakitt i 
kvarts er også funnet i samband med 
dette materialet.

- Topas danner i Jennygruva desimeter 
store blekt blågrå masser, delvis 
omdannet til grønnlig muskovitt. 

- Blant lokalbefolkningen går det historier 
om hulrom med store krystaller av 
kvarts og fl uoritt fra enkelte pegmatitter. 
Det fortelles blant annet om et 
arbeidslag som fi kk løs en stor plate 
med kvartskrystaller fra et hulrom. De 
delte plata opp i mindre biter slik at hver 
arbeider fi kk med seg en bit hjem.
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for sent er all isen borte, og siden man er 
avhengig av en viss mengde is langs ene 
kanten i bunnen for å komme seg opp til 
stigen igjen er det ikke lurt å vente for 
lenge. Under mitt korte opphold på bunnen 
fant jeg en galenittkrystall på ca 1 cm i et 
hulrom, og noen kg yttrofl uoritt liggende 
løst. Jeg klarte ikke å fi nne hvor i fast fjell 
det hadde falt fra. Denne yttrofl uoritten er 
tektonisk påvirket og helt uten hulrom, men 
inneholder noen spennende inneslutninger 
som britholitt-(Y)/fl uorbritholitt-(Y) og 
törnebohmitt-(Ce). Sammen med disse 
sitter fl ere ennå ubestemte mineraler, 
hvorav minst ett nytt mineral – IMA 2011-
056.

Fig. 31: 1 mm lang krystall av iimoriitt-(Y) fra 
Øvre Lapplægeret.

- Nedre Kvartsen: delvis nedbrutt 
arsenopyritt med rikelig sekundært 
dannet pharmacosideritt og scoroditt. 
Millimeterstore korn av vismut sitter ofte 
i kvarts assosiert med dette materialet.

- Jennygruva (fi g. 36): en stor haug med 
blek amazonitt ligger et stykke fra 
gruva. Denne haugen er gjennomletet, 
men det er mulig å fi nne biter med korn 
og krystaller av beryll, mikrolitt og 
tantalitt-(Mn). 

- Et lite brudd i nærheten av Øvre 
Lapplægeret: i hulrom i feltspat fi nnes, 
blant albitt og almandin, velutviklete 
mikrokrystaller av gadolinitt-(Y) og 
hellanditt-(Y) (fi g. 37)

- Erlinggruva: Langs sprekker i store 
masser av columbitt-(Fe) og mikrolitt 
sitter små velformede prismer av 
milaritt. 

- I hulrom i feltspat fra Fjellgruva 
(og et lite brudd like i nærheten) er 
millimeterstore krystaller av anatas, 
brookitt, rutil og wulfenitt påvist.  

Andre funn som bør nevnes:

Fig.32: Aggregat av kainositt-(Y), Øvre 
Lapplægeret. Bildebredde 2mm.

Fig. 33: Kuleformet kainositt-(Y), Øvre 
Lapplægeret. Bildebredde 2mm.

Fig. 34: Øvre Eivollen, 1922. Fotograf: Thorolf Vogt; gjengitt med tillatelse fra Universitetsbiblioteket i Trondheim. 

Fig. 35: På vei ned i Nedre Eivollen, mai 2008.

Fig. 36: Jennygruva mai 2008. Det opprinnelige 
pegmatittbruddet kan sees helt til venstre i bildet.

Fig. 37: Prismatisk krystall av hellanditt-(Y), ca 1mm 
lang, fra et lite pegmatittbrudd ved Øvre Lapplægeret.
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Håkonhals

Dette er en av noen ytterst få forekomster 
i området med fortsatt bergverksaktivitet. 
Bedriften Norwegian Crystallites på Drag 
henter ut kvarts for videreforedling til 
superren kvarts (mer enn 99,99% SiO2), et 
produkt som brukes blant annet til solceller, 
optiske komponenter og halvledere. Tatt 
den store mengden materiale i betraktning 
fører forekomsten skuffende få mineraler av 
interesse. Samlere av sjeldne mikromineraler 
vil nok sette mest pris på xenotim-(Yb) i 
form av velformede, fargeløse krystaller 
til 0,5 mm i størrelse (fi g. 39). Mineralet 
ble riktignok funnet i bare noen få prøver 
i forbindelse med en knyttnevestor masse 
av zirkon i veggen innerst i bruddet, men 
representerer noe av det beste som noensinne 
er funnet av mineralet. Lignende krystaller i 
hulrom i feltspat andre steder i bruddet er 
”normal” xenotim-(Y).

Store mengder yttrofl uoritt ble for ca 
10 år siden avdekket sentralt i bruddet, 
og tonnevis med materiale kunne lastes 
rett i bilen. Dette materialet inneholder 
dessverre ingen uvanlige mineraler utover 
rikelig med allanitt-(Ce), monazitt-(Ce), 
gadolinitt-(Y), bastnäsitt-(Ce), thoritt og 
zirkon. Langs sprekker kan dårlig utviklet 
kainositt-(Y) påtreffes. En annen type 
fl uoritt fra forekomsten, mørk fi olett i farge, 
er spesielt rik på thoritt og uraninitt, og fører 
stedvis sprekkefyllinger av gul uranofan og 
uranofan-beta.

Det mest iøynefallende materialet fra 
Håkonhals er nok de opptil 10 cm store, 
hvite fenakittindividene i matriks av 
blågrønn beryll (fi g. 40). Noe fenakitt har 
en ytre randsone av beryll, og at enkelte 
har sigmoidal form tyder på at opprinnelige 
fenakittkrystaller under deformasjon 
ble omdannet til beryll, sannsynligvis 
i forbindelse med den Kaledonske 
fjellkjedefoldingen for ca 400 millioner år 
siden. Slike omdanninger fi nnes også hos 
andre mineraler i forekomsten, som 5 cm 
store krystaller av rutilvarianten ilmenorutil 
med en tynn påvekst av titanitt.

Det på verdensbasis svært sjeldne uran-
jern-niobatet petscheckitt danner svarte 
masser, ofte over 10 cm store. Mineralet 
fi nnes spredt på tippene, og en effektiv 
metode under letingen er å se etter mørk 
rød mikroklin som så karakteristisk dannes 
rundt radioaktive mineraler. Et aggregat på 
24 cm sitter ennå i veggen inne i bruddet 
(fi g. 41), men er så sprøtt at det bare blir 
småbiter igjen om man prøver å banke det 
ut. 

Lagmannsvik

Lokaliteten Lagmannsvik omfatter et 
område med fl ere pegmatittbrudd like ved 
E6 noen km sør for Innhavet. Som for 
fl ere av de andre forekomstene i området 
er interessante mineralet så å si kun 
funnet i yttrofl uoritt, som igjen opptrer 
svært lokalt i et av de mindre bruddene. 
Yttrofl uorittmaterialet fra Lagmannsvik er 
karakteristisk sonert mht mineralinnhold 
og får et båndete utseende pga lyse partier 
med yttrofl uoritt og mørkere partier 
med mye allanitt-(Ce) og gadolinitt-(Y). 
Innesluttet i yttrofl uoritt fi nnes små korn 
av bastnäsitt-(Ce) (gulbrun), gadolinitt-(Y) 
(blekgrønn), hundholmenitt-(Y) (brunlig) 
og thalénitt-(Y)/fl uorthalénitt-(Y) (rosa). 
Både britholitt-(Y) og det nye mineralet 

fl uorbritholitt-(Y) er påvist i materialet – 
begge opptrer som rosa korn og kan ikke 
skjelnes fra hverandre visuelt. Hulrom 
forekommer nesten ikke, men langs de 
tallrike sprekkene som kutter materialet kan 
man bl.a. fi nne velutviklet kainositt-(Y). 
Fluidene som sirkulerte i disse sprekkene 
har stedvis reagert med bastnäsittkornene 
i yttrofl uoritt og omdannet disse til rødlig 
aluminoceritt-(Ce). Ofte kan man fi nne 
korn som består av bastnäsitt-(Ce) i den ene 
enden og aluminoceritt-(Ce) i den andre 
enden, nærmest sprekken. Aluminoceritt-
(Ce) danner også små aggregater i selve 
sprekkene (fi g. 45). 

Til tross for at forekomsten er lett tilgjengelig 
og at mengden materiale i utgangspunktet 
var beskjeden er det fortsatt mulig å fi nne 
alle ovennevnte mineraler.

Fig.38: Håkonhals 1922. Fotograf: Thorolf Vogt; 
gjengitt med tillatelse fra Universitetsbiblioteket i 

Trondheim.

Fig.39: 0,3 mm stor krystall av xenotim-(Yb), 
Håkonhals.

Fig.40: Stor blokk med blågrønn beryll og 
avrundete hvite krystaller av fenakitt, Håkonhals. 

Foto: Kenneth Hansen.

Fig.41: Petscheckitt i fast fjell, juni 2010. Håkonhals. 
Foto: Knut E. Larsen.

Fig. 42: Lagmannsvik 1922. Dette var før E6 ble 
bygd (den går i dag mellom bruddet og havet), 
så materiale ble fraktet bort med båt – se kaia 
til venstre i bildet. Fotograf: Thorolf Vogt; 
gjengitt med tillatelse fra Universitetsbiblioteket i 

Trondheim. 
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Kråkmo

Like ved stedet hvor E6 krysser 
kommunegrensen mellom Hamarøy og 
Sørfold ligger Kråkmopegmatitten. Navnet 
kommer fra gården Kråkmo noen km 
lengre nord, hvor Knut Hamsun bodde og 
lot seg inspirere av Nordlandsnaturen mens 
han skrev på Markens Grøde. 

Samling i selve pegmatittbruddet er 
vanskelig pga vann og steile vegger, 
men en liten tipp ligger like nedenfor. 
Forekomsten er fattig på aksessoriske 
mineraler, og begrenser seg stort sett til en 
enkelt blokk med REE-mineraler (fi g. 47), 
lett gjenkjennelig med de hvite skorpene av 
tengeritt-(Y). Dette materialet består av en 
matriks med mye allanitt-(Ce), fl uorapatitt 
og britholitt-(Y)/fl uorbritholitt-(Y) med 
kainositt-(Y) og fl uorcalciobritholitt 
som mikroskopiske inneslutninger. Små 
mengder yttrofl uoritt opptrer også i dette 
materialet, men med kun xenotim-(Y) som 
interessante inneslutninger. Xenotim-(Y) 
er svært uvanlig å fi nne i yttrofl uoritt fra 
Tysfjordgranitten, og en sammenheng med 

den apatittrike matriksen er ikke utenkelig. 
Fluorcalciobritholitt krever jo også en del 
fosfor for å dannes, og er så langt bare 
påvist fra denne forekomsten.

En noe hasardiøs avkjøring fra E6 
rettferdiggjøres kanskje av muligheten 
til å samle prøver med hvit tengeritt-(Y) 
på svart allanittmatriks, eller fl uorapatitt 
delvis omdannet til fl uorbritholitt-(Y), 
men det mest interessante mineralet, 
fl uorcalciobritholitt, er visualt identisk 
med de andre britholittmineralene og kan 
kun påvises gjennom kjemiske analyser.

Fig. 43: Yttrofl uorittforekomsten ved Lagmannsvik, 
juni 2010. E6 og Sagfjorden i bakgrunnen.

Fig. 44: Yttrofl uoritt med lyse og mørke bånd og  
karakteristisk svart rand av allanitt-(Ce) i fast fjell, 

Lagmannsvik juni 2010.

Fig. 45: Aggregat av aluminoceritt-(Ce) fra sprekk 
i yttrofl uoritt, Lagmannsvik. SEM-bilde: Harald 

Folvik, NHM, Oslo.

Fig. 46: Kråkmoforekomsten Fig. 47: Blokk rik på allanitt-(Ce) og britholitt-(Y)/
fl uorbritholitt-(Y) fra Kråkmo. Dette materialet kjennes 

lett igjen på den hvite skorpen av tengeritt-(Y).

Tennvatn

Tennvatn-pegmatitten er en forholdsvis 
liten pegmatittgang som ligger omtrent 
midt i fjellsiden ovenfor Tennvatnet, et 
fjellvatn like ved E6 nært grensen mellom 
Sørfold og Hamarøy. På 60-tallet ble 
forekomsten drevet etter amazonitt, og en 
taubane ble anlagt for å frakte materialet 
ned til bredden av Tennvatnet. Amazonitten 
ble tidlig kjent blant steinsamlere, men det 
var ikke før på 80-tallet at Astrid Haugen 
og Hans Vidar Ellingsen begynte å legge 
merke til andre mineraler i materialet. Den 

første overraskelsen var asbecasitt, tidligere 
kun funnet ved typelokaliteten i Sveits. Et 
silikat med arsen, beryllium og titan! Det 
lovet godt…

Fig. 48: Trangt om plassen i Tennvatn, Juni 2010. 
Fra venstre: Thor Sørlie, Harald Folvik, Stein 

Rørvik, Astrid Haugen og Knut Edvard Larsen.

Fig. 49: Del av Tennvatnpegmatitten: Grønn 
amazonitt, svart fl uor-schorl, grå kvarts og hvit 
cleavelanditt. Hulrommet nedenfor linselokket 
inneholdt fl ere gode prøver med asbecasitt, bl.a. 

den avbildet på fi g.56.

Pegmatitten er linseformet, og blottet i ca 
10 meters lengde og 3 meters høyde. Om 
den utvider seg eller smalner av innover 
i fjellet er umulig å fastslå. I motsetning 
til de fl este andre pegmatitter i området 
er Tennvatn-pegmatitten udeformert slik 
at primære strukturer som soneringer 
og hulrom er intakte. Krystallisering av 
pegmatitter er ofte en komplisert prosess 
med opptil fl ere faser av rekrystallisering 
og ”replacement” gjennom aktive løsninger 
som endrer sammensetning underveis. 
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Allikevel er det mulig å utlede en grov 
skisse av hendelsesforløpet (se fi g.49):

De interessante mineralene i forekomsten 
fi nnes i første rekke i de tallrike hulrommene, 
ofte som velformete krystaller. Grovt sett 
kan fi re parageneser identifi seres:

Fig.53: Terminert krystall av fl uor-schorl, 3 cm 
bred, Tennvatn.

Fig.50: Svabitt i hulrom i cleavelanditt, Tennvatn. 
Dette er den aller første prøven jeg samlet i 

forekomsten, på slutten av 90-tallet. 
Bildet er 4 mm bredt.

Fig.51: Inneslutninger av cosalitt og et ukjent 
brunlig mineral i kvarts, Tennvatn. Nærbilde av 

krystallen på fi g. 52.

Fig.52: 4 cm lang kvartskrystall med inneslutninger 
av cosalittnåler. Nålene som er i kontakt med 
overfl aten eller sprekker i kvartsen er omdannet til 

gul bismutitt.

Fig.54: Aggregat av lyst brun bergslagitt med 
hematitt-tvilling i cleavelanditt, Tennvatn.

 Bildebredde 2 mm.

Fig.55: Romeitt som brune, kornete masser i 
cleavelanditt, Tennvatn. Ved høy forstørrelse 
ser man at massene består av små oktaedere. 

Bildebredde 2 mm.

1) Finkornet grensesone mot 
vertsbergarten dannes.

2) Mikroklin (amazonitt) og fl uor-schorl 
danner store krystaller, opp mot i alle 
fall en halv meter

3) Kvarts fyller resten av ”hulrommet”.
4) Albitt (cleavelanditt) erstatter tidlige 

mineraler som kvarts og mikroklin.
5) Sene fl uider krystalliserer uvanlige 

mineraler i hulrom.

1) Asbecasitt og assosierte mineraler: 
Dette materialet er stort sett funnet i 
fast fjell og sitter i en porøs matriks av 
amazonitt og albitt. Asbecasitt danner 
gule masser opp mot 4 cm, bestående 
av grove plateformete individer. Kun 
noen ytterst få prøver med tydelige 
krystaller er funnet. 
I motsetning til asbecasitt fra 
typelokaliteten, hvor skarpe 
gjennomsiktige krystaller er funnet 
(se mindat.org), er materialet fra 
Tennvatn alltid korrodert, varierende i 
grad fra etseteksturer på krystallfl atene 
til fullstendig omvandling til 
nedbrytningsprodukter som chernovitt-
(Y) og titanitt.

2) Hingganitt-(Y) og assosierte mineraler: 
Dette materialet er funnet svært 
lokalt, i en rekke hulrom innenfor 
et område på 30-40 cm i diameter, 
og kjennetegnes først og fremst av 
hulromsrik matriks med mye grålig 
kvarts og skiktsilikatene muskovitt 
og kloritt. Det første mineralet man 
legger merke til her er utvilsomt 
hingganitt-(Y) som danner velformete

gule gjennomsiktige prismer opp mot 
7 mm, ofte i vifteformete aggregater. 
Sammen med hingganitt-(Y) kan man
fi nne cm-store krystaller av et ennå 
ubeskrevet metamikt mineral som
inneholder både As, Sb, Nb, Ti, Y 
og Mn (Raade & Husdal 2010)! 
Andre interessante mineraler i dette 
materialet er fl uorapatitt (blekrosa 
tavleformete krystaller til noen cm), 
pyrophanitt (svarte, millimeterstore 
xls), stibiocolumbitt (gule nåler – fi g. 
57) og xenotim-(Y) (blekgule plater). 
Alt materiale av denne typen er fjernet 
fra funnstedet i veggen, og det skal 
godt gjøres å grave fram prøver fra 
tipphaugene.

3) Hulrom i cleavelanditt: store mengder 
av albittvarianten cleavelanditt opptrer 
i pegmatitten, men det er kun en 
liten andel av denne som inneholder 
spennende mineraler. Det er et godt 
tegn hvis cleavelandittmassene er 
assosiert med fl uoritt eller columbitt. 
Hulrommene inneholder bl.a. 
svabitt (fi g.50), bergslagitt (fi g.54), 
hingganitt-(Y), gasparitt-(Ce) (fi g. 
61), monazitt-(Ce), arsenocrandallitt 
og philipsbornitt. Dessverre er det 
vanskelig å berge gode prøver av dette 
materialet siden cleavelandittmatriksen 
er veldig sprø. 

4) Masser av galenitt og cosalitt med 
assosierte mineraler. De ytre delene 
av massene er omvandlet og en lang 
rekke sekundærmineraler er dannet. 
Det mest iøynefallende av disse er 
bismutitt som danner blekgule til 
brune stenglige pseudomorfoser etter 
cosalitt. Mikrokrystaller av cerussitt 
og anglesitt fi nnes i hulrom. En 
enkeltprøve med hydrocerussitt er 
også funnet, noe som utgjør det andre 
rapporterte funnet i Norge. I tillegg 
er mimetitt, greenockitt, covellin, 
kasolitt, bismoclitt og fosgenitt påvist 
fra denne paragenesen.
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Tiltvika

I havgapet ut mot Vestfjorden ligger en liten 
pegmatitt (fi g. 59). Bruddet er ikke stort, og 
forekomsten inneholder bare ett mineral av 
interesse: petscheckitt. Til gjengjeld opptrer 
det relativt hyppig i selve bruddet og på 
tipphaugen som svarte masser opp mot 
ca 10 cm. Arbeiderne i bruddet opplevde 
at mineralet en stund etter sprengning 
kunne ”eksplodere” i småbiter, en effekt 
som skyldes spenninger oppstått gjennom 
volumendringer under metamiktiseringen. 
Svært få samlere har besøkt forekomsten, 
noe som skyldes at man enten må komme 
med båt fra havet eller gå over fjellet for å 
komme dit.

Generelt om mineralene

Yttrofl uoritt
Yttrofl uoritt ble beskrevet som et nytt 
mineral fra Hundholmen av Vogt (1911). 
Mineralet er i ettertid diskreditert og 
regnes i dag bare som en yttriumrik variant 
av fl uoritt. Yttrofl uoritt fra pegmatittene i 
Tysfjordområdet inneholder typisk bare 
2-3 atom% Y og små mengder av de andre 
sjeldne jordartene. Fra andre lokaliteter 
i verden, bl.a. i Keivy-området på Kola-
halvøya, er REE-innholdet langt større. 
Yttrofl uoritt er funnet i en lang rekke av 
pegmatittene i Tysfjordområdet (se tabell 
2); det kan virke som om yttrofl uoritt heller 
er regelen enn unntaket i dannelsen av disse 
pegmatittene. Som det framgår av tabellen 
varierer mineralinnholdet betraktelig fra 
forekomst til forekomst, med Stetind 
som den klart rikeste og følgelig mest 
interessante forekomsten. Hulrom fi nnes 
bare i noen få av forekomstene, da spesielt 
Stetind og Øvre Lapplægeret, og det er helt 
klart en sammenheng mellom hyppigheten 
av hulrom og innholdet av spesielle 
mineraler, spesielt de med avvikende REE-
sammensetning.

Tabell 2: Forekomster med yttrofl uoritt

For utrente øyne kan det være vanskelig 
å skjelne yttrofl uoritt fra feltspat. Gode 
kjennetegn er den høye egenvekten, 
inneslutninger av andre mineraler, hardhet 
og sprøhet (yttrofl uoritt kan deles opp 
med fi ngrene). Feltspaten danner også 
større korn, og har en bedre utviklet kløv. 
Grovleting i forekomstene kan være lurt å 
gjøre i regnvær, da yttrofl uoritt, i motsetning 
til feltspat, trekker vann og får et ”vått” 
utseende. Det beste kjennetegnet er uansett 
de mørke randene av allanitt-(Ce) og andre 
mineraler som utgjør grensene mot kvarts/
feltspatmatriksen.

Thalénitt-(Y) eller fl uorthalénitt-(Y)?
Thalénitt er kjent fra en rekke forekomster 
i Tysfjordområdet. Mineralet ble først 
rapportert fra Hundholmen (Vogt 1922), 
og er senere funnet i både Stetind, 
Lagmannsvik og Øvre Lapplægeret, alltid 
i forbindelse med ”yttrofl uoritt” (Husdal 
2008). Tidlige analyser av materiale fra 
Hundholmen (Vogt 1922, Kristiansen 1993) 
utelot av ukjente grunner fl uor, men det bør 
bemerkes at Vogt fant så lite som 0.75% 
vann, i kontrast til 2.08% for typematerialet 
fra Österby. EDS-analyser av thalénitt fra 

Fig.57. Gule prismer av stibiocolumbitt på svart 
columbitt-(Mn), Tennvatn. Bildebredde 2 mm.

Fig.56: Asbecasitt fra Tennvatn. Prøven er 5 cm lang. Fig.58: Oversiktsbilde, Tiltvika. Pegmatittbruddet 
ligger i skogen, rett opp for  for den lille skogkledde 
odden til venstre i den store bukta midt i bildet. 

Lofotveggen i bakgrunnen. Foto: OT. Ljøstad.

Fig.59: Det beskjedne pegmatittbruddet i Tiltvika, 
mai 2011.

Fig.60: Petscheckittprøve samlet mai 2011, 
Tiltvika.

Forekomst Mengde materiale (grovt 
anslått)

Antall mineraler i 
forbindelse med yttrofl uoritt

Stetind Noen hundre kg 29
Hundholmen Flere tonn 16
Lagmannsvik Noen titalls kg 14
Øvre Lapplægeret Noen titalls kg 12
Kråkmo Noen titalls kg 8
Håkonhals Noen tonn 7
Nedre Eivollen Noen kg 6
Øvre Eivollen Noen kg 2
Per Jongruva Noen få prøver 2
Nekkateltet Noen få prøver 2
Jennygruva Noen få prøver 2
Fjellgruva Noen kg 2
Tømmerneset En prøve, ca 10 cm3 1
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forekomstene i Tysfjord/Hamarøy viser at 
fl uorinnholdet varierer betydelig mellom 
forekomstene og også mellom forskjellige 
prøver fra samme forekomst. Blant annet 
er de velformede krystallene i hulrom 
fra Stetind alltid F-rike, mens rosa korn 
innesluttet i en spesiell type yttrofl uoritt fra 
samme forekomst har svært lite F (disse er 
også kjørt på XRD). Raade & Kristiansen 
(2009) og Schlüter et al. (2009) rapporterer 
verifi serte funn av fl uorthalénitt-(Y) fra 
hhv. Hundholmen (stor rosa krystall i 
yttrofl uoritt) og Stetind (rosa velformet 
krystall i hulrom i yttrofl uoritt). 

For å oppsummere: de klassiske 
velformede krystallene fra Hundholmen 
er fl uorthalénitt-(Y), det samme gjelder 
krystaller i hulrom fra Stetind. Rosa korn i 
yttrofl uoritt med korn av kvarts innesluttet 
fra Stetind er thalénitt-(Y). Materialet ellers 
kan det ikke sies noe om før mer nøyaktige 
kjemiske data foreligger.

Det bør bemerkes at det for rapporterte funn 
av thalénitt fra andre norske forekomster 
mest sannsynlig dreier seg om en metamikt 
fase som muligens representerer keiviitt-
(Y) (Neumann 1985, p 157). Stetind er 
dermed den eneste verifi serte forekomst 
med ”ekte” thalénitt-(Y) i Norge.

Mineralrikdom 
– hvor dannes uvanlige mineraler?

Sjeldne mineraler fi nnes naturlig nok ikke 
hvor som helst. Det aller meste av bergarter 
og annet geologisk materiale består av bare 
en god handfull av de i overkant 4500 
kjente mineralene, blant annet kvarts, 
feltspater, glimmere, olivin, pyroksener og 
amfi boler.  De andre mineralene, de som 
kanskje er mest interessante for samlere, 
opptrer i mindre mengder, og krever ofte 
spesielle geologiske forhold for å kunne 
dannes. Granittpegmatitter er velkjente 
funnsteder for slike uvanlige mineraler, og 

det skyldes blant annet at måten pegmatitter 
dannes på fører til en oppkonsentrering 
av uvanlige elementer. I tillegg kan selve 
krystalliseringen av pegmatitter være en 
komplisert historie hvor fl uider med stadig 
skiftende sammensetning i fl ere stadier 
løser opp, rekrystalliserer og omdanner de 
eldre mineralene. Dette gjør at pegmatitter, 
som i seg selv utgjør svært små volum 
sammenlignet med andre bergarter, kan 
ha små områder med unike geokjemiske 
forhold og dermed unike mineraler. Svært 
sjeldne mineraler med uvanlige grunnstoffer 
er et varemerke for pegmatitter!

Mineralrikdommen i Tysfjordpegmatittene 
skyldes i stor grad spesielle forhold som 
oppstod under de aller seneste fasene av 
pegmatittdannelsene. Mange av de sjeldne 
mineralene er funnet i forbindelse med 
yttrofl uoritt, da spesielt i små hulrom i 
denne, og i hulrom i Tennvatnpegmatitten, 
og er som vi skal se dannet som et resultat 
av spesielle kjemiske forhold. 

Noen eksempler:

- I hulrommene i den mest mineralrike  
typen yttrofl uoritt fra Stetind opptrer 
en rekke Nd-rike mineraler, som 
calcioancylitt-(Nd), kozoitt-(Nd) og Nd-
dominert bastnäsitt (IMA 2011-062). 
Under ”normale” geologiske forhold er 
LREE dominert av Ce, og mindre meng-
der Nd, La og de andre REE. Dannelsen 
av Nd-dominerte mineraler krever da at 
Ce ikke er tilgjengelig for mineralene 
når de skal krystallisere. I Stetind kan 
dette forklares ved at forholdene i 
hulrommene var så oksiderende at Ce3+ 
ble oksidert til Ce4+, og ikke passer inn i 
strukturene til mineralene nevnt over. At 
stetinditt, Ce4+SiO4, opptrer i de samme 
hulrommene støtter denne teorien. 

- Asbecasitt fi nnes i forholdsvis store 
mengder i Tennvatnpegmatitten, som 
gule masser og avrundete krystaller i 

Fosfat
Fluorapatitt Ca5(PO4)3F
Monazitt-(Ce) CePO4
Xenotim-(Y) YPO4
Arsenat
Svabitt Ca5(AsO4)3F
Gasparitt-(Ce) CeAsO4
Chernovitt-(Y) YAsO4

hulrom. Mineralet er alltid mer eller 
mindre korrodert, og i mange tilfeller 
fi nner man bare restene: små korn omgitt 
av nedbrytningsprodukter (titanitt 
chernovitt-(Y), hingganitt-(Y) og andre). 
Nedbrytningen av asbecasitt førte til 
at As-innholdet i de aktive løsningene 
økte. Arsen og fosfor kan lett erstatte
hverandre i mineraler, så der hvor vi 
primært fi kk dannet fosfater i pegmatitten 
kjennetegnes de sene løsningene av å 
krystalliserer tilsvarende arsenater:

På de ytterst få prøvene av gasparitt-(Ce) 
som er funnet opptrer mineralet alltid 
på overfl aten av korrodert monazitt-
(Ce) (fi g.61). På en av prøvene har 
nedbrytningen av monazitt-(Ce) skjedd 
på en måte som har endret fordelingen 
av REE, og Nd-dominert gasparitt ble 
dannet (fi g.62).

- Alkaline forekomster som Mont Saint-
Hilaire, Ilimaussaq, Lovozero, Khibiny 
og Langesundsfjorden velkjent blant 
mineralsamlere med interesse for 
sjeldne mineraler. De kjennetegnes av 
et høyt innhold av bl.a Na som bidrar 
til at mineralrikdommen er så stor. 
For noen år siden ble Na-Y-karbonatet 
adamsitt-(Y) beskrevet fra Mont Saint-
Hilaire, og senere funnet i Lovozero, i 
begge tilfeller i svært Na-rike miljøer. 
Overraskende nok opptrer mineralet 
også i Hundholmen, men her har det 
trolig oppstått gjennom en reaksjon 
mellom yttrofl uorittmateriale og Na i 
havvann.

Fig.61: Krystaller av gasparitt-(Ce) på korrodert 
monazitt-(Ce) (nederst i bildet), Tennvatn. 

Bildebredde 2 mm.

Fig. 62: SEM-bilde av gasparitt fra Tennvatn. Den 
store(!) krystallen litt til høyre for sentrum av bildet 

er Nd-dominert.

Fig.63: Adamsitt-(Y) på sprekk i yttrofl uoritt-
materiale, Hundholmen. Bildebredde 2 mm.
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Nyfunn fra pegmatittene etter 2008.

En artikkel som oppsummerte mineralene 
funnet i pegmatittene ble publisert i 
forbindelse med mineralsymposiet på 
Kongsberg i 2008 (Husdal 2008). Her 
presenteres noen nyfunn gjort i ettertid.

Betpakdalitt-CaCa
Noen av pegmatittene på Drag, da spesielt 
Nedre Lapplægeret og Nedre Kvartsen, 
fører rike masser av arsenopyritt og/
eller löllingitt. Disse to grålig metalliske 
arsenmineralene er vanskelige å skille 
visuelt, men löllingitt viser typisk en 
mørkere anløpsfarge (Stein Rørvik, 
pers. medd. 2011). På en prøve samlet 
omtrent midt på 90-tallet sitter et cm-stort 
aggregat av molybdenitt i nær kontakt 
med korrodert arsenopyritt, og et gult 
sekundærmineral fyller sprekker mellom 
molybdenittindividene (fi g.64). Dette gule 
mineralet ble våren 2011 analysert vha 
SEM-EDS ved NHM i Oslo: med kationene 
Ca, As, Mo og Fe ble betpakdalitt mistenkt. 
Omtrent samtidig ble betpakdalitt og en 
rekke lignende mineraler redefi nert og 
plasser i betpakdalittgruppen. Prøven fra 
Drag ble sendt Anthony Kampf, og han 
bekreftet at mineralet er betpakdalitt-
CaCa. Dessverre ble hele prøven sendt 
bortover, og den er så langt den eneste som 
er funnet.

Synchysitt-(Nd)
I de små hulrommene i yttrofl uoritt fra 
Øvre Lapplægeret opptrer et hvitt mineral 
som sekskantede plater eller prismer, 
ofte epitaktisk påvokst bastnäsitt-(Ce). 
Krystallene er for små for standard 
røntgendiffraksjon, men fl ere EDS-analyser 
gir Ca-REE-F i et forhold som passer med 
synchysitt. Synchysitt-(Y) er påvist i slike 
hulrom fra både Hundholmen og Stetind, 
og er ikke uventet, men materialet fra 
Øvre Lapplægeret skiller seg fra de andre 
forekomstene med en sterkt varierende 
REE-sammensetning. Både synchysitt-
(Y), synchysitt-(Ce) og synchysitt-(Nd) er 
påvist, sistenevnte for første gang i Norge. 

Philipsbornitt
”UK-5” fra Tennvatn ble av Ellingsen 
et al. (2000) og Husdal (2008) omtalt 
som et mineral i crandalittgruppen, enten 
hidalgoitt eller philipsbornitt. Mineralet er 
funnet i bare en prøve, og danner små gule 
plater orientert vinkelrett på c-aksen til en 
zirkonkrystall. En fersk EDS-analyse viser 
at mineralet ikke inneholder S, så det dreier 
seg om philipsbornitt. Hidalgoitt er dermed 
ikke påvist fra Tennvatn.

Aluminoceritt-(Ce)
Raade et al. (1990) rapporterer det 
første norske funn av ceritt-(Ce) fra 
granittpegmatitten Lagmannsvik i Hamarøy 
kommune, Nordland, men poengterer 
på grunnlag av mikrosondeanalyser 
at mineralet har Al som dominerende 
element i M-posisjonen. En lignende 
fase fra Baveno, Italia blir beskrevet som 
aluminoceritt-(Ce). Aluminoceritt-(Ce) 
fra Lagmannsvik danner rosa til rødlige 
pseudomorfoser etter bastnäsitt-(Ce) i 
hydrotermalt påvirket yttrofl uoritt, som 
oftest langs sprekker i materialet. Av og 
til kan man fi nne korn hvor delen nærmest 
sprekken er aluminoceritt-(Ce) mens resten 
er bastnäsitt-(Ce). Det bør bemerkes at 
rødlig kainositt-(Y) ikke er uvanlig som 
sprekkefyllinger i dette materialet, og lett 
kan forveksles med aluminoceritt-(Ce) hvis 
man baserer seg på fargen alene.

Fluorcalciobritholitt
Under arbeidet med å karakterisere 
fl uorbritholitt-(Y) fra en av typelokalitetene, 
Kråkmo, ble små korn med sammensetning 
tilsvarende det nylig beskrevne 
mineralet fl uorcalciobritholitt funnet. 
En mikrosondeanalyse (Igor Pekov) gir 
sammensetningen 

(Na0.08Ca4.92Mn0.05Pb0.05Y4.04Ln0.61U0.05) 
9.84(Si4.47P1.53)6O24F1.84(O,OH)0,16

Mineralet, som representerer en 
sammensetning mellom fl uorapatitt og 
fl uorbritholitt-(Y), opptrer i grensesonen 
mellom disse to mineralene, og er ikke 
mulig å identifi sere visuelt.

Luinaitt-(OH)
En svart turmalin opptrer som prismer, 
ofte i aggregater, i hulrom i materiale 
fra Hundholmen. Mineralet ble første 
identifi sert som schorl, men høykvalitets 
enkrystalldiffraksjon (Kolitsch et al 2011) 
viser at mineralet er en monoklin polymorf 
til schorl – luinaitt-(OH). ”Normal” schorl 
er også påvist i det samme materialet, og 
det er ikke mulig å skille disse to med andre 
metoder enn enkrystallopptak.

Fluor-schorl
De svarte turmalinene fra Tennvatn har 
lenge vært kjent og ettertraktet blant norske 
samlere, og særlig prøver med cm-tykke 
pent utviklete krystaller sammen med pent 
farget amazonitt har vært noe av det mest 
estetiske materialet pegmatittene i området 
kan by på. Mineralet er langt fra sjeldent 
i forekomsten; det er vel heller vanskelig 
å fi nne prøver uten turmalin på tippen. En 
mikrosondeanalyse (Larsen et al. 1999), 
som riktignok ikke analyserte fl uor, viste at 
disse turmalinene er svært Fe-rike – nært 
rent schorl-endeledd. Kolitsch et al. (2010) 
påviste på grunnlag av enkrystallopptak at 
de er veldig fl uorrike, og representerer det 
nylig beskrevne endeleddet fl uor-schorl. 
Krystallene kan oppnå en betydelig størrelse 
(se fi g.66), og tilhører de aller tidligst 
krystalliserte mineralene i pegmatitten.

Fig.64: Gul skorpe av betpakdalitt-CaCa på 
arsenopyritt, Drag. Bildebredde 2 mm.

Fig.65: Et ca 10 cm stort fi brig aggregat av lunaitt-
(OH) og schorl, Hundholmen.

Fig. 66: Tverrsnitt av stor krystall av fl uor-schorl i 
veggen i Tennvatnforekomsten.

Cerianitt-(Ce) og coffi nitt
Påvist som små korn i tynnslip av prøver 
fra Hundholmen (Yoklavich 2010). 

Pyroklor
Et mineral i pyroklorgruppen sitter som 
små brune plater sammen med hingganitt-
(Y) fra Tennvatn. EDS gir, foruten Nb, 
avtagende mengder av Ca, Pb, Y og U. 
Sammensetningen kan stemme med 
hydroksycalciopyroklor, men analyse-
metoden er for unøyaktig til å være 
sikker. Mineralet er dårlig krystallisert, 
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Fig. 67: Krystaller av atelisitt-(Y) i oppløsnings-
hulrom i yttrofl uoritt fra Stetind. SEM-bilde: 

Harald Folvik, NHM, Oslo.

Fig. 68: Bastnäsittfragment fra Stetind, selve 
typekrystallen. De røde tallene representerer 
Nd-rike punkter, mens de grønne er Ce-rike. 

SEM-bilde: Ritsuro Miyawaki.
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og plateformede krystaller av et kubisk 
mineral tyder på at det dreier seg om en 
pseudomorfose etter et primært niobat.

Polykras-(Y) 
Påvist i to prøver som stammer fra 
tippmateriale av ukjent opphav, Drag. 
Mineralet er metamikt, men danner 
veldefi nerte, mørkt brune krystaller opp 
mot 2 mm med tilsynelatende ortorombisk 
symmetri i hulrom i feltspat. En EDS-
analyse (av Pavel Kartashov: tilnærmet 
plan overfl ate, med standarder) gir følgende 
sammensetning: 
((Y0.43REE0.13)0.56U0.20Pb0.08Ca0.05Th0.04)
0.93(Ti1.50Fe3+

0.22W0.14Nb0.14)2O5.10(OH)0.90

Nye mineraler

I tillegg er fem nye mineraler beskrevet 
eller godkjent fra disse forekomstene. 
Utfyllende data om disse kan fi nnes 
i de respektive originalbeskrivelsene 
(bare stetinditt (Schlüter et al 2008) og 
fl uorbritholitt-(Y) (Pekov et al 2011) er 
publisert hittil, de andre følger i løpe 
av noen år). Opplysninger om selve 
oppdagelsene av stetinditt, fl uorbritholitt-
(Y) og atelisitt-(Y) kan leses i 2011-heftet 
for Kongsbergsymposiet (Husdal 2011).

Stetinditt
Opptrer som nåleformede krystaller, ofte 
i radiærstrålige aggregater, i hulrom i 
yttrofl uoritt fra Stetind. En rekke andre 
mineraler opptrer på samme måte, men et 
kvadratisk tverrsnitt og en blekgul farge er 
gode kjennetegn. Krystallene er ofte dekt 
av en skorpe av et hvitt mineral, og da 
kan det være vanskelig å gjøre en sikker 
identifi kasjon. Mineralet er sjeldent, og 
rike prøver med gode krystaller er det 
funnet svært få av.

Fluorbritholitt-(Y)
Er beskrevet som rosa korn i yttrofl uoritt 
fra Lagmannsvik og Kråkmo, og er 
sannsynligvis også tilstede i de andre 
forekomstene med yttrofl uoritt, men umulig 
å skille fra britholitt-(Y) uten kjemiske 
analyser.

Atelisitt-(Y)
 danner små fargeløse til blekbrune krystaller 
i hulrom i en spesiell type omvandlet 
yttrofl uoritt fra Stetind. Mineralet er bare 
funnet i en prøve fra tippen, og i en liten 
masse i veggen inne i bruddet. Krystallene 
når en maksimal størrelse på 0,3 mm, de 
fl este langt mindre, så hvis man ikke vet 
hva man ser etter er det nesten umulig å få 
øye på dem.

IMA 2011-055, 
(CaCe3)(Al3Fe2+)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2 
Mineralet er funnet i både Hundholmen, 
Stetind og Nedre Eivollen’ og danner 
grågrønne prismatiske krystaller i 
yttrofl uoritt. Det er nært beslektet med 
gatelitt-(Ce) og västmanlanditt-(Ce), og 
tilhører en gruppe mineraler som er bygd 
opp av alternerende sjikt av henholdsvis 
törnebohmitt-(Ce) og medlemmer av 
allanittgruppen, i dette tilfellet allanitt-
(Ce). 

IMA 2011-062, 
NdCO3F
Representerer Nd-dominert bastnäsitt, og 
opptrer som tynne soner, bare noen titalls 
mikrometer tykke (fi g.68), på krystaller av 
bastnäsitt-(Ce) i hulrom i yttrofl uoritt fra 
Stetind. 
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Tabell 3: 
Oversikt over alle mineralene (152 stk.) som er påvist i pegmatittene i Tysfjordgranitten.

Mineral Formel Lokalitet
Adamsitt-(Y) NaY(CO3)2 · 6H2O Hundholmen
Albitt Na[AlSi3O8] Bergartsdannende
Allanitt-(Ce) {CaCe}{Al2Fe2+}[O|OH|SiO4|Si2O7] Vanlig
Allanitt-(Y) {CaY}{Al2Fe2+}[O|OH|SiO4|Si2O7] Hundholmen
Almandin Fe2+

3Al2[SiO4]3 Drag
Aluminoceritt-(Ce) (Ce,Ln,Ca)9(Al,Fe3+)SiO4)3[SiO3(OH)]4(OH)3 Lagmannsvik
Anatas TiO2 Fjellgruva
Anglesitt PbSO4 Tennvatn
Annitt KFe2+

3[(OH)2|AlSi3O10 Bergartsdannende
Arsenocrandallitt (Ca,Sr)Al3[(OH)5|(AsO4,PO4)2] · H2O Tennvatn
Arsenopyritt FeAsS Flere
Asbecasitt Ca3(Ti,Sn4+)Be2[(AsO3)3|SiO4]2 Tennvatn
Atelisitt-(Y) Y4Si3O8(OH)8 Stetind
Bastnäsitt-(Ce) (Ce,La)[F|CO3] Vanlig
Bavenitt Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 Nedre Lapplægeret
Bergslagitt CaBe[OH|AsO4] Tennvatn
Bertranditt Be4[(OH)2|Si2O7] Flere
Beryll Be3Al2Si6O18 Flere
Betpakdalitt-CaCa CaFe2(As2Mo6O28) · 15H2O Drag
Beudantitt eller 

segnititt
PbFe3[(OH)6|SO4|AsO4] eller
PbFe3[(OH, H2O)6|(AsO4)2]

Hundholmen

Bismoclitt BiOCl Tennvatn
Bismutitt (BiO)2CO3 Tennvatn, Nedre Kvartsen
Boltwooditt (K,Na)(UO2)[HSiO4] · 0.5H2O Hundholmen
Britholitt-(Y) Ca2(Y,Ca)3[(OH,F)|(SiO4,PO4)3] Flere 
Brookitt TiO2 Fjellgruva
Calcioancylitt-(Ce) (Ca,Sr)Ce(CO3)2OH · H2O Stetind, Hundholmen
Calcioancylitt-(Nd) (Nd,Ce)3Ca(CO3)4(OH)3 · H2O or Stetind
Cassiteritt SnO2 Flere
Cerianitt-(Ce) CeO2 Hundholmen
Cerussitt PbCO3 Tennvatn, Fjellgruva
Chabazitt-Ca (Ca,Na2,K2,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O Håkonhals
Chabazitt-K (K2,Ca,Na2,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O Hundholmen
Chabazitt-Na (Na2,K2,Ca,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O Hundholmen
Chalcopyritt CuFeS2 Flere
Chamositt (Fe2+,Mg)5Al[(OH)8|AlSi3O10] Flere
Chernovitt-(Y) YAsO4 Tennvatn
Coffi nitt (U,Th)(SiO4)1-x(OH)4x Hundholmen
Columbitt-(Fe) FeNb2O6 Vanlig

Columbitt-(Mn) MnNb2O6 Tennvatn
Cosalitt Pb2Bi2S5 Tennvatn
Covellin CuS Tennvatn
Cryptomelan K(Mn4+,Mn2+)

8O16 Drag
Dolomitt CaMg(CO3)2 Hundholmen
Epidot {Ca2}{Al2Fe2+}[O|OH|SiO4|Si2O7] Hundholmen
Euxenitt-(Y) (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 Flere
Fenakitt Be2[SiO4] Nedre Lapplægeret, Håkonhals
Ferberitt FeWO4 Drag
Fergusonitt-(Y) YNbO4 Flere
Fluoceritt-(Ce) (Ce,La)F3 Flere
Fluorapatitt Ca5[F|(PO4)3] Flere
Fluorbritholitt-(Y) (Y,Ca,Ln)5[(Si,P)O4]F Flere
Fluorcalciobritholitt (Ca,REE)5[(Si,P)O4]3F Kråkmo
Fluoritt CaF2 Vanlig
Fluor-schorl NaFe2+

3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F Tennvatn
Fluorthalénitt-(Y) Y3Si3O10F Flere
Gadolinitt-(Y) Y2Fe2+Be2[O|SiO4]2 Hundholmen, Lagmannsvik
Galenitt PbS Flere
Gasparitt-(Ce) (Ce,REE)AsO4 Tennvatn
Gips CaSO4 · 2H2O Hundholmen
Goethitt α-Fe3+O(OH) Drag
Grafi tt C Drag
Greenockitt CdS Tennvatn
Halloysitt Al2Si2O5(OH)4 Hellemobotn
Hellanditt-(Y) (Ca,Y)6(Al,Fe3+)Si4B4O20(OH)4 Drag
Hematitt Fe2O3 Flere
Heulanditt-Ca (Ca,Na)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36 · 12H2O Tennvatn
Hingganitt-(Y) (Y,Yb,Er)Be[OH|SiO4] Tennvatn, Hundholmen
Hisingeritt Fe3+

2Si2O5(OH)4 · 2H2O Drag
”Hornblende” - Tennvatn, Hundholmen
Hundholmenitt-(Y) (Y,REE,Ca,Na)15(Al,Fe3+)CaxAs3+

1-x (Si,As5+)
Si6B3(O,F)48 (x = 0.78)

Flere

Hydrocerussitt Pb3(CO3)2(OH)2 Tennvatn
Iimoriitt-(Y) Y2[CO3|SiO4] Øvre Lapplægeret
Ilmenitt Fe2+TiO3 Håkonhals
IMA 2011-055 (CaCe3)(Al3Fe2+)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2 Flere
IMA 2011-062 NdCO3F Stetind
Ixiolitt (Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8 Tennvatn
Kainositt-(Y) Ca2(Y,Ce)2Si4O12CO3 · H2O Vanlig
Kalsitt CaCO3 Flere
Kamphaugitt-(Y) Ca(Y,REE)[OH|(CO3)2] · H2O Hundholmen
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Kasolitt Pb(UO2)[SiO4] · H2O Tennvatn
Keiviitt-(Y) (Y,Yb)2[Si2O7] Stetind
Keiviitt-(Yb) (Yb,Y)2[Si2O7] Stetind
Kozoitt-(Nd) (Nd,La,Sm,Pr)[OH|CO3)(OH) Stetind
Krysokoll Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4· nH2O  (x<1) Stetind
Kuliokitt-(Y) Y4Al(SiO4)2(OH)2F5 Stetind
Kvarts SiO2 Bergartsdannende
Laumontitt CaAl2Si4O12 · 4H2O Hundholmen
Lokkaitt-(Y) Ca(Y,Gd,Nd,Dy)4[CO3]7 · 9H2O Hundholmen
Löllingitt FeAs2 Flere
Luinaitt-(OH) (Na,)(Fe2+,Mg)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3(OH) Hundholmen
Magnetitt Fe3O4 Flere
Mikroklin K[AlSi3O8] Bergartsdannende
Mikrolitt (Ca,Na)2Ta2O6(O,OH,F) Flere
Milaritt K2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O Flere
Mimetitt Pb5[Cl|(AsO4)3] Tennvatn
Molybdenitt MoS2 Vanlig
Monazitt-(Ce) (Ce,La,Nd,Th)PO4 Flere
Montmorillonitt (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 · nH2O Nedre Lapplægeret
Muskovitt KAl2[(OH)2|AlSi3O10] Bergartsdannende
Nuffi elditt Pb2Cu(Pb,Bi)Bi2S7 Tennvatn
Opal SiO2 · nH2O Håkonhals
Parisitt-(Ce) Ca(Ce,La)2[F2|(CO3)3] Hundholmen
Petscheckitt UFe(Nb,Ta)O8 Flere
Pharmacosideritt KFe3+

4[(OH)4|(AsO4)3] · 6-7H2O Jennyhaugen, Tennvatn
Philipsbornitt PbAl3[(OH)5|(AsO4)2] · H2O Tennvatn
Phosgenitt Pb2[Cl2|CO3] Tennvatn
Polykras-(Y) (Y,Th,Ca,U)(Ti,Fe)2(O,OH)6 Drag
“Pumpellyitt” - Drag
Pyritt FeS2 Vanlig
Pyrofanitt Mn2+TiO3 Tennvatn, Hellemobotn
”Pyroklor” - Tennvatn
“Pyroksen” - ”Veten, Tysfjord”
Pyrrhotitt Fe0.83-1S Drag
”Roméitt” - Tennvatn
Rowlanditt-(Y) (Y,Fe3+,Ce)3[O|(F,OH)|Si2O7] Stetind, Øvre Lapplægeret
Rutil TiO2 Flere
Samarskitt-(Y) (Y,Fe2+,Fe3+,U,Th,Ca)(Nb,Ta)O8 Drag, Håkonhals
Scheelitt Ca[WO4] Drag
Schorl [Na][Fe2+

3][Al6][(OH)3|OH|(BO3)3|Si6O18] Hundholmen
Schröckingeritt NaCa3(UO2)[F|(CO3)3|SO4] · 10H2O Karlsøy

Scoroditt Fe3+AsO4 · 2H2O Jennyhaugen
Sfaleritt ZnS Drag
Sideritt FeCO3 Drag
Spessartin Mn2+

3Al2[SiO4]3 Tennvatn
Stetinditt CeSiO4 Stetind
Stibiocolumbitt Sb(Nb,Ta)O4 Tennvatn
Stilbitt-Ca NaCa4[Al9Si27O72] · nH2O Tennvatn, Håkonhals
Svabitt Ca5[(F,Cl,OH)|(AsO4)3] Hellemobotn, Tennvatn
Svovel S Tennvatn, Håkonhals
Synchysitt-(Ce) Ca(Ce,La)[F|(CO3)2] Hundholmen
Synchysitt-(Nd) CaNd(CO3)2F Øvre Lapplægeret
Synchysitt-(Y) Ca(Ce,La)[F|(CO3)2] Flere
Tantalitt-(Mn) MnTa2O6 Jennyhaugen, Tennvatn
Tapiolitt (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 Drag
Tengeritt-(Y) Y2[CO3]3 · 2-3H2O Flere
Tennantitt Cu12As4S13 Stetind
Thalénitt-(Y) Y3Si3O10(OH) Hundholmen, Stetind
Thoritt (Th,U)[SiO4] Vanlig
Titanitt CaTi[O|SiO4] Flere
Topas Al2[(F,OH)2|SiO4] Jennyhaugen
Törnebohmitt-(Ce) (Ce,La)2Al(SiO4)2OH Stetind
Uraninitt UO2 Flere
Uranofan Ca(UO2)2[HSiO4]2 · 5H2O Håkonhals
Uranofan- Ca(UO2)2[HSiO4]2 · 5H2O Stetind, Håkonhals
Vismut Bi Flere
Vyuntspakhkitt-(Y) Y4Al3Si5O18(OH)5 Stetind, Øvre Lapplægeret
Wulfenitt PbMoO4 Flere
Xenotim-(Y) YPO4 Flere
Xenotim-(Yb) YbPO4 Håkonhals
Yttrialitt-(Y) (Y,Th)2[Si2O7] Stetind
Yttrotantalitt-(Y) (Y,Ca,U,Fe2+)(Ta,Nb)2O8 Drag
Zirkon Zr[SiO4] Vanlig

Takk
Jeg er følgende personer en stor takk skyldig for opplysninger, bilder eller 
andre bidrag til denne artikkelen: Jack Brauer, Harald Folvik, Kenneth Hansen, 
Anthony Kampf, Knut Edvard Larsen, OT Ljøstad, Ritsuro Miyawaki, Igor Pekov 
og Stein Rørvik. Steins redaksjon takkes også for profesjonelt samarbeid!
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Siste nummer av Canadian mineralogist 
(Februar 2011) er et spesialnummer om 
turmaliner på hele 405 sider fordelt på 24 
artikler skrevet av de fremste turmalin-
eksperter i verden.

De er skrevet på et høyt vitenskapelig 
nivå og vel av liten interesse for de fl este 
mineralsamlere.

Det kan imidlertid være nyttig å vite 
hvor mange turmaliner vi har i dag 

Turmalinnomenklatur 2011
Av Roy Kristiansen

og følgende tabelloversikt er tatt fra 
introduksjonsartikkelen (van Hinsberg et 
al. 2011).

Ref.

van Hinsberg, V., Henry, D., & Marschall, 
H.R. 2011. Tourmaline: an ideal indication 
of its host environment. Canadian 
Mineralogist, 49: 1-16

Species X Y Z T B V W

Dravite Na Mg3 Al6 Si6O18 (BO3)3 OH3 OH
Schorl Na Fe2+

3 Al6 Si6O18 (BO3)3 OH3 OH
Chromium-dravite Na Mg3 Cr6 Si6O18 (BO3)3 OH3 OH
Vanadium-dravite Na Mg3 V6 Si6O18 (BO3)3 OH3 OH
Fluor-dravite Na Mg3 Al6 Si6O18 (BO3)3 OH3 F
Elbaite Na Li1.5Al1.5 Al6 Si6O18 (BO3)3 OH3 OH
Fluor-schorl Na Fe3 Al6 Si6O18 (BO3)3 OH3 F
Ponvondraite Na Fe3+

3 Fe3+
4Mg2 Si6O18 (BO3)3 OH3 O

Chromo-alumino-povondraite Na Cr3+ Al4Mg2 Si6O18 (BO3)3 OH3 O
Fluor-buergerite Na Fe3+

3 Al6 Si6O18 (BO3)3 O3 F
Olenite Na Al3 Al6 Si6O18 (BO3)3 O3 OH
Uvite Ca Mg3 MgAl5 Si6O18 (BO3)3 OH3 OH
Fluor-uvite Ca Mg3 MgAl5 Si6O18 (BO3)3 OH3 F
Feruvite Ca Fe2+

3 MgAl5 Si6O18 (BO3)3 OH3 OH
Fluor-liddicoatite Ca Li2Al Al6 Si6O18 (BO3)3 OH3 F
Foitite � Fe2+

2Al Al6 Si6O18 (BO3)3 OH3 OH
Magnesio-foitite � Mg2Al Al6 Si6O18 (BO3)3 OH3 OH
Rossmanite � LiAl2 Al6 Si6O18 (BO3)3 OH3 OH

Juraperioden ble formelt skikkelig 
defi nert den 20. august 2011. Da slo den 
internasjonale stratigrafi ske komitee 
(International Commission on Stratigraphy 
– ICS, grunnlagt i 1961) for første gang 
inn en gyllen nagle, en “golden spike”, i 
bergartslagene høyt opp i de østerrikske 
Alpene, som siste skritt for å defi nere dette 
som en typeseksjon og global geostandard 
for jura.

Det er slått inn over 60 slike gylne nagler 
på forskjellige steder på kloden. Hver for 
å avmerke en klar defi nisjon på det som 
er referanse for en geologisk seksjon og 
geologisk tidsperiode. Ved naglene står også 
en plakat og gjerne noe informasjon. De 
geologiske tidsaldrene har gjerne fått navn 
etter steder hvor det er uavbrutte lagrekker 
med fossilrike avsetninger, som devon-tiden 
etter Devon i England og kambrium etter det 
romerske navnet for Wales. 

Planen er å sette inn en gyllen nagle i hver 
av de 91 tidsgrensene fra sen prekambrium 
for 630 millioner år siden og fram til i dag. 
Og det er både politisk og vitenskaplig 
stor interesse og prestisje for tildelingen. 

Den første naglen ble slått inn i 1977, i 
overgangen mellom grensen silur/devon 
(416 millioner år), etter fl ere års vurdering 
av ulike kandidater. Avsetning ligger i 
den nåværende Tsjekkiske Republikk, 
nærmere bestemt Klonk, nær Suchomasty 
for de som er kjent her. Uansett fi nnes 
fl otte graptolitter av arten Monograptus 
uniformis, som defi nerer silur/devon-grensen

Juraperioden er fastlagt
Av Jan Stenløkk

Kineserne ble tildelt den 251 millioner 
år gamle perm/trias-grensen. Det var en 
stor ære, og det ble bygget et seks meters 
høyt monument på stedet for å markere 
avsetningen. 

Mer om ICS fi nnes her: 
http://www.stratigraphy.org

Omtale av de gylne naglene fi nnes 
i Oljedirektoratets ”Norsk Sokkel” 
1/2005: 22-23, og kan lastes ned som pdf: 

http://www.npd.no/no/Publikasjoner/
Norsk-sokkel/Nr1-2005/

Her er den ”gylne naglen” slått inn i juragrensen 
i Østerrike, i overgangen mellom trias og jura. 
Foto: Sylvain Richoz , geologisk institutt ved 
Karl-Franzens-Universitetet i Graz, Østerrike 

(med tillatelse).
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Mange steininteresserte sier de verdsetter det 
faglige og de naturopplevelsene som de får 
gjennom hobbyen høyest, når de blir spurt om 
hvorfor de samler stein. Andre fremhever det 
sosiale.

Alle de tre elementene ble til de grader oppfylt 
da nettstedet Mindat.org inviterte til konferanse 
i den lille byen Lwówek Śląski i den østlige 
delen av Polen nær grensen til Tyskland i 
juli i år. Byen er fra tidligere kjent for sine 
«Crystal Days», en årlig folkefest der stein, 
og særlig agat, står i sentrum. Mindat.org, ved 
grunnleggeren Jolyon Ralph og den polske 
støttespilleren Spirifer Minerals ved Tomasz 
Praszkier, hadde defi nitivt funnet et velegnet 
sted og tidspunkt, som for mer enn hundre 
deltakere fra alle verdens hjørner må ha blitt 
ett av årets høydepunkt.

De fl este deltakerne kom først med fl y til 
Wrochlaw og deretter kjørte de 3 timer med buss 
til Lwówek Śląski. Etter registreringen søndag 
kveld og påfølgende sosiale tilstelninger, 

Mindat.org konferanse i Lwówek Śląski
Av Thor Sørlie

startet 3 dager med ekskursjoner allerede tidlig 
mandag morgen. Deltakerne kunne velge ulike 
lokaliteter, men for enkelhets skyld velger jeg 
å referere til mine turer, og for meg gikk første 
tur med buss til kobbergruvene i Lubin. 

Disse verdenskjente gruvene produserer   
anselige mengde kobber fordelt på fl ere gruver 
langs et milelangt kobberbelte. Vi ble sluppet av 
på 3 forskjellige steder, da hver gruve kun kunne 
ta imot 10 deltakere. Derfor var også denne turen 
den eneste med deltakerbegrensninger. Etter å 
ha tatt del i sikkerhetsinstruksene, ble vi kledd 
opp fra topp til tå, og så bar det dypt nedover. 
På 580 meters dyp fi kk vi se kobberåra og, noe 
høyere i bruddet ble det drevet stort på halitt 
(steinsalt). Vi ble vist rundt og litt halitt ble med 
opp etter en interessant og spennende gruvetur.
Vel oppe igjen ble alle som en tildelt et håndkle 
og sendt i fellesdusjen av en myndig kvinnelig 
ansatt, og ingen av oss våget å mukke. 

Hver kveld var det sosiale arrangementer med 
god mat og drikke, selv om det til tider kunne 
bli vel mange små glass med klar drikke å 
forholde seg til. Man skulle jo følge landets 
gjestfrie tradisjoner, så klart.

Tirsdagen opprant med fl ott vær, og 
agatforekomstene rundt Lwówek Śląski skulle 
besøkes. Dette var mine første opplevelser som 
agatjeger, så forhåpningene var ikke de største. 
Flere spennende lokaliteter ble besøkt og på 
hver lokalitet var det gjort gode forberedelser 
for at vi skulle gjøre best mulige funn, enten 
med manuell eller maskinell kraft.

Artigst var nok lokaliteten Nowy Kościół. 
Et stort hull var gravd ut i skogbunnen, og 
alle som ville kunne få koppe ned i hullet og 
prøve å hakke ut sine egne agatgeoder. Disse 
hadde en gjennomsnittlig diameter på 10-15 
cm, så det var ikke noe småtteri vi lette etter. 
Alle fant sine agater, og noen besøkte også den 
nærliggende lokaliteten Różana, kjent for sine 
små, vakre agater i basalt. Bussen tok oss videre 
til et siste sted, der en samler hadde stilt opp 
med diamantsag, og der alle som ville kunne 
få saget sine agater for en billig penge. Vi 
kunne også få disse polert og levert noen dager 
senere, også til meget hyggelige priser. En 
annen samler stilte med et bord fullt av agater 
og ingen steder var prisene avskrekkende. 

Denne dagen ble avsluttet med stor fest ute i det 
fri med grilling, bålbrenning og underholdning 
til langt på natt. 

Onsdag var siste samlerdag, og jeg dro i buss 
til de berømte granittbruddene i Strzegom. De 
er kjempestore og kjent for sine pegmatitter 
og mineralrikdom. Bruddene var i drift mens 

vi var der, og det var begrenset hvor mye vi 
fi kk anledning til å lete, så funnene ble derfor 
ikke store. I ett av bruddene hadde et par 
gruvearbeider stilt opp med litt steinsalg og 
mange av oss sikret oss noen fi ne biter med 
røykkvarts, epidot, axinitt, bavenitt og andre 
vakre eller mer sjeldne mineraler.

Siste stopp var restauranten Granit i Strzegom 
by og i tillegg til god mat og drikke, ble vi også 
her møtt av noen lokale samlere som hadde 
mineraler for salg. Slik sett ble det noen pene 
biter med hjem også denne dagen.

Nå var turprogrammet over og, selve 
konferansen kunne ta til. Det ble markert med 
en offi siell åpning av konferansen og kvelden 
da alle pyntet seg. Det ble servert (om mulig) 
enda bedre mat og drikke og underholdning som 
besto av klassisk musikk framført av to meget 
dyktige musikere på klaver og fi olin. Dette 
var også kvelden da det ville bli offentliggjort 
hvor den neste konferanse skulle avholdes, og 
mange hadde tippet rett – i Marokko i november 
2012!Paraden under Crystal Days.

Deltakerne på 1. Mindat.org -konferanse. Foto: Steffen Jahn/MINERALIEN-Welt.

Crystal Days.

STEIN 4-2011STEIN 4-2011



Under konferansen minnet programmet en hel 
del om vårt eget Kongsbergsymposium, det var 
et bredt spekter av temaer og opplevelser vi 
kunne ta del i. Vi ble tatt med på mineralturer 
til Madagaskar, Peru, India, Kina, Japan, 
Polen, Australia, Slovenia og Russland og 
USA, der funnsteder og spektakulære funn sto 
i kø. Vi fi kk høre om dannelsesteorier rundt 
agat, om melanofl ogittens underligheter, om 
det fantastiske museet Terra Mineralia og om 
IMA sitt arbeid med nye mineraler.

I tillegg fi kk vi noen fl otte beskrivelse av gruver 
som produserer samlerstykker, bl.a fl uoritter 
fra Rogerly mine i Storbritania og fantastiske 
gullprøvene fra Round Mtn, USA. I det hele tatt 
var programmet både vekslende og interessant 
og inneholdt absolutt noe for enhver smak. 

En hel del profesjonelle aktører deltok også, 
side om side med oss vanlige samlere. Chris 
Stanley og Mike Rumsey fra British Museum 
i London var kjenninger fra før. Mike, bl.a. 
som medforfatter av en artikkel i Stein om 
norske mineraler fra Evje-Ivelandsområdet i 
BM samlinger. Kiltkledde Brian Jackson fra 

Øivind jakter på agater i Różana-lokaliteten.

Knut Edvard Larsen, Thor Sørlie, Øivind Idland, 
Jan Erik Larsen og Peter Andresen var de norske 

deltakerne på konferansen.

Granittbruddet  Borow 14 utenfor Strzegom.

Agat ble tilbudt konferansedeltakerne fl ere steder.

National Museum of Scotland var også der, og 
fl ere vil huske han fra Kongsbergsymposiet i år, 
der han kåserte om Leadhills og andre skotske 
lokaliteter.

Før konferansen var vi blitt oppfordret til å 
ta med byttestein og et eget rom var avsett til 
denne aktiviteten. Flere av oss hadde tatt med 
oss litt, men denne siden av konferansen kan 
godt utvikles i fremtiden.

I tillegg til foredragene, ble det også avholdt 
ei lita steinmesse. Det var ikke så mange 
utstillere, men kvaliteten på det de hadde tatt 
med var utrolig høy. Workshops hører også 
med, og her var det også en gammel Kongsberg-
kjenning som delte med seg av sine erfaringer. 
Fotografen Jeff Scovil fra Tucson, USA, ga 
bort mange gode tips da han demonstrerte sine 
fototeknikker, og bildene hans er å se i alle de 
store tidsskriftene. I tillegg deltok Knut Edvard 
Larsen på samtaler om den videre utvikling av 
MinDat, slik at dette nettstedet kan bli et enda 
bedre hjelpemiddel for oss. Han er for øvrig en 
av fl ere i Norge som bidrar til at nettstedet skal 
bli best mulig.

«Crystal days» pågikk hele helgen og for 
en folkefest det var! Med storslått parade, 
der Mindat.org og vi også deltok, til massiv 
underholdning og boder så langt øyet kunne 
se. Vi følte oss som svært velkomne gjester 
og ordføreren i Lwówek Śląski.var rundt oss 
hele tiden. Det var tydelig at han håpet at vi 
alle skulle få øynene opp for Polen, og spesielt 
dette området, som et hyggelig, spennende og 
rimelig ferieland.

Etter å ha tilbrakt mange kvelder i sosialt 
selskap, sitter i alle fall jeg tilbake med ett klart 
inntrykk; dette var gøy, dette vil jeg oppleve 
igjen. At en nettside skal kunne samle mange av 
verdens proffer og amatører innen mineralogi, 
er jo stort og ordet «reunion» ble brukt gang 

på gang. Både på messene i München og St. 
Marie blir samlere invitert på mat og drikke på 
Mindat.org -standen, og hvem vet om vi ikke 
kan begynne å snakke om en «Mindat-familie» 
som er i ferd med å vokse seg større og større. 
Slik interessen har utviklet seg her i landet, er 
behovet for litt utenlands innblanding noe som 
mange hilser velkommen.

Hvis dette var bra, blir det veldig spennende 
å se hva den neste vil bringe, for den neste 
Mindat.org -konferanse blir i Marokko 1. til 
12. november 2012! Jeg kommer i alle fall til 
å gjøre hva jeg kan for å få med meg en bit av 
den! 

Blir det fl ere enn 5 norske deltakere der nede, tro?

Verdens største nettbaserte referansebibliotek om mineraler og lokaliteter. Du kan 
søke på 225.000 minerallokaliteter,  40.400 mineralnavn, synonymer, varianter,  

4566 godkjente mineraler,  373.00 foto. Og disse tallene øker for hver dag.  
Det er nå over  20.000 registrerte brukere i hele verden, og  250.000 besøkende 

hver måned.  

Det er et mineralogisk verdensomspennede nettverk for amatører og profesjonelle 
med ulike samtalefora.  Det er også mulighet for brukerne å ha egne sider der en 

kan presentere: foto, legge ut egne artikler, katalogisere sine samlinger osv.
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München 2011 – min opplevelse
Av Alf Olav Larsen

Mineralientage München er verdens største 
mineralmesse samlet på ett sted, og vel 
verdt et besøk. Det er en opplevelse å gå 
og se det aller ypperste blant mineraler, 
det aller største utvalget, de aller høyeste 
prisene, men også ha muligheten til å fi nne 
akkurat den rette stuffen for deg til den rette 
prisen. Det må også nevnes at messedagene 
også benyttes til å treffe gamle venner, 
spise god mat og drikke god vin. Det er 
alltid en raus delegasjon nordmenn på 
messa, og mange av disse tar inn på Hotell 
Metropol, ikke langt fra Hauptbahnhof, et 
greit utgangspunkt for turer til down-town 
München. Denne gang tok jeg imidlertid 
inn på Hotel Dolomit, som det høver seg 
en mineralsamler.

Münchenmessa foregår i fi re store haller, 
hvor to haller er dedikert til mineraler og 
fossiler, mens to haller er hovedsakelig 
for smykkestein, både råstein og 
ferdigprodukter. Til sammen er det 1250 
utstillere fra 56 land, en formidabel 
mønstring av det meste innen samling og 
bruk av mineraler og stein.

Årets spesialutstillinger var viet europeiske 
klassiske mineralstuffer, og naturligvis 
var sølv utlånt fra Bergverksmuseet på 
Kongsberg rikt representert. Av andre 
nordiske  mineraler  på utstillingen 

kan  nevnes en stor stuff med anatas fra 
Matskorhæ og fl ere fantastiske eksemplarer 
av gul kalkspat fra Malmberget. Klassiske 
mineralstuffer fra England, Tyskland, 
Romania var også å se. En annen 
spesialutstilling i år var viet europeiske 
dinosaurier. Ikke akkurat T-rex, men 
allikevel interessante fossiler.

Dersom man har mye penger å spandere, 
så er det ikke vanskelig å bli kvitt dem 
på Münchenmessa. En del utstillere i hall 
A6 har et utvalg som de fl este bare kan 
drømme om. Der fi nnes det ypperste innen 
mineraler, gjerne klassiske stuffer. En grei 
sak hvis man ønsker å investere penger. 
Det beste av det beste vil alltid ha en pris. 
Med utstillere fra 56 land er det naturligvis 
et meget stort utvalg av mineraler i alle 
kvaliteter og alle prisklasser. Som vanlig 
var det masser av de sedvanlige mineralene 
fra Marokko. For ikke å snakke om det 
store utvalget av fossiler fra dette landet. 
Kinesiske handlere var det mange av, og 
de framviste stuffer av varierende kvalitet, 
bl.a. et rikt utvalg av ilvaitt fra Quinghai-
provinsen. Dette mineralet har vært relativt 
kort tid på markedet og er nå tilgjengelig til 
en akseptabel pris. Men husk å prute. Nye 
stuffer av den herlig grønne fl uoritten fra 
Rogerly mine, England var å se. Likeledes 
et godt utvalg av crocoitt fra Dundas 

mine, Tasmania. Det er forbausende at 
handlere fra India fremdeles kan gjøre 
forretninger. De fi nnes på mange stands på 
Münchenmessa og selger zeolitter nærmest 
”gratis”. Eksempelvis pene stuffer med 
pentagontt og cavansitt kan man nå få 
kjøpt til en brøkdel av hva prisen var for 
noen år siden. Handlere med utgangspunkt 
i Afghanistan og Pakistan er alltid tilstede 
på messene, og tilbyr pegmatittmineraler 
til en fremdeles stiv pris til tross for et stort 
utvalg. Kartellvirksomhet? De fantastiske 
stuffene med cupritt fra Altayskiy Kray, 
Sibir var tilgjengelig på mange stands. 
Her var det viktig å gå litt rundt og kikke 
på priser og kvaliteter. For øvrig, når man 
shopper på mineralmesser, så gjelder alltid 
begrepet HKLP (Høy Kvalitet til Lave 
Priser). Undersøk ikke først og fremst 
de stuffene som er framsatt på de mest 
iøynefallende stedene på standen, men 
kikk gjerne i mangfoldet blant esker på 
disken eller helst nedenfor disken. Her kan 
du gjøre et kupp. Kanskje en ”sleeper”; 
en godstuff som de fl este har oversett. På 
den måten fant jeg eksempelvis en meget 
pen stuff med herderitt fra Erongo som 
var priset atskillig lavere enn tilsvarende 
stuffer oppå disken. Samme gjaldt en stuff 
med arfvedsonitt fra Malawi.

I smykkesteinshallene selges overveiende 
smykkesteiner, naturligvis. Men inniblant 
selges også mineralstuffer, og jeg oppdaget 
en russisk handler som hadde noen få, 
men gode småstuffer fra Kola, deriblant 
det relativt nye mineralet kyanoxalitt. Jeg En del av messen i hall A6. Aktivitetshjørnet for barn; preparering av fossiler.

Et rikt utvalg av mineraler både oppå og under 
bordene.

kjøpte fl ere stuffer med stykkpris €10-15, 
men observerte tilsvarende thumbnails hos 
en handler i mineralhallen for €60. Det 
lønner seg å gå rundt og kikke, og bruke 
godt tid.

På Münchenmessa er det et stort frambud 
av bergkrystaller, både til samlere, museer, 
healere og dekoratører. Det er sørgelig å 
observere at en brorpart av disse krystallene 
er ”forbedret” ved at krystallfl atene er slipt 
og polert. For øvrig gjelder i stor grad 
fenomenet: kan noe slipes og poleres, så 
gjøres det. Det er ikke til å unngå at også 
esoterikk trenger seg på ved slike messer. 
Det er samtidig både tragisk og sørgelig, men 
også imponerende, hvilken oppfi nnsomhet 
som blir viet alternativmedisinen med stein 
som basis.

Nå har jeg vært på Münchenmessa fl ere 
år på rad og det er lett å bli ”bergtatt” av 
mangfoldet og stemningen. Det blir som en 
litt uvanlig steintur, alltid med garanti for å 
fi nne noe spennende. Prost!
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ERYLLEN
MINERALSENTERB

VI HAR ALT DU TRENGER PÅ ETT STED
TIL ARBEID MED STEIN SØLV, KNIV OG MYE ANNET HYGGELIG HOBBYARBEID

Vi er kjent for god service, rask 
levering og hyggelige priser

* UTROLIG UTVALG AV SLIPT OG USLIPT SMYKKSTEIN
* VERKTØY OG MASKINER FOR BEARBEIDING AV STEIN
* DIAMANTSLIPEUTSTYR FOR STEIN OG METALLER
* UTSTYR FOR Å LAGE SMYKKER I SØLV OG STEIN
* EKTE OG UEKTE INNFATNINGER
* KNIVMAKERUTSTYR
* VERKTØY FOR ALL SLAGS HOBBYARBEID
* LÆR AV MANGE KVALITETER
* SØLV OG SØLVSMEDUTSTYR
* SØLV I TRÅD, RØR OG PLATE
* RIMELIG OG GODT NYSØLV
* HALVFABRIKAT  SMYKKER OG INNFATNINGER

Storgt 211, N-3912 Porsgrunn
Tlf  35 55 04 72 / 35 55 86 54  Fax 35 55 98 43

E-mail: grenstho@online.no 
Internett: www.grenstho.no

Du bør besøke vår nettbutikk
www.grenstho.no

som oppdateres kontinuerlig

Genie slipe- og polérmaskin leveres med seks  
stk 6” diamanthjul og rondell med polérfilt og 
tinnoksyd. Den har vannanlegg med sirkulasjon.

Salgsutstilling og stort utvalg i norske 
og utenlandske mineraler.

Smykkestein, smykker og gaveartikler.

Åpent hver dag i sesongen og ellers 
etter avtale. Ta gjerne kontakt med oss 

på telefon.Vi sender din bestilling.

20% rabatt til alle med NAGS-kort.

www.beryllen.no
omesar@online.no

Beryllen mineralsenter, Kile, 4720 Hægeland.
Telefon: 38 15 48 85, Mobil: 99 24 51 00

Mange av Bladet Steins lesere kjenner Ronald Werner fra møter på messer, ute 
i felten eller fra alle hans artikler i Stein. Vi vil derfor gratulere han og bruden 

Yui, som Ronald giftet seg med 28. oktober i Trang, Thailand.

Bladet Stein, leserne og venner ønsker dere all lykke i fremtiden! Vi håper du 
bare ikke helt glemmer dine steinvenner, nå når Yui har entret scenen!
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MUSEUM med mineral frå over 
600 norske forekomster.

BUTIKK med landets største utval 
i mineral og råstein, healingstein 

og smykker med og av stein. 
Vi sender også. 

TIDSAKSEN ei vandring i tid.
I høgsesongen ope kvar dag 10-19 (17)

Telefon 61 21 14 60

www.FossheimSteinsenter.no
e-post fossst@online.no

FOSSHEIM 
STEINSENTER

2686 LOM

4544
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Tur til Ste Marie aux Mines?

Selv om messa er fl yttet fra Ste Marie aux Mines til Colmar, planlegger vi 
fortsatt en tur nedover (se s. 40 i Stein 3/2012). I tillegg til å besøke messa, 
er den videre plan å besøke noen mineralforekomster i Eifel, Tyskland. 
Interesserte tar kontakt med Thor på redaktor@nags.no
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www.euromineral.fr

MINERALER - EDELSTENER
FOSSILER - SMYKKER

Info : MINERAL Concepts sarl
@

Hotel :  

Lørdag 23. og Søndag 24. JUNI 2012
21. og 22. Fagdager

ALSACEFRANKR IKE

PARC EXPO COLMAR

The former Ste Marie aux Minesmineral showis moving to COLMAR


