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Alamosi fra Skjerpemyr, Grua, Oppland
Av Harald O. Folvik

Kassen med MENGDER av stuﬀer!
Hvite s lbi sfærer på underlag av epis lbi xx,
chabasi xx og s lbi epimorfoser e er
chabasi xx. Stu redde 17 cm.

(spesielt Jacob Clemmensen) for deres
imøtekommenhet,
vennlighet
og
hjelpsomhet på de e for meg hi l mest
spesielle mineralprosjekt!
Mange takk også l min gode venn
gjennom mange år Kjell Pe ersen som
ga meg pset i sin d. Stor takk l bladet
STEIN for å la denne ar kkelen gå i trykken.
Og l sist tusen takk l min Else for at jeg
kunne være en hel uke på Færøyene mens
hun hadde to dager i Sarpsborg!
Alle foto uten spesiell anmerkning er ved
forfa eren. J.C.=Jacob Clemmensen.
PS! Tunnelen er ganske snart ferdig og vil
bli sa under vann.

Samme stuﬀ som l venstre på dligere drusefoto.
Stu redde 6,5 cm. To generasjoner chabasi xx.

Resultatet av tre dagers intenst og slitsomt
arbeid under jorden var 36 kg med
zeoli stuﬀer.
Jeg må e snekre en finerkasse for 23 kg
mineralprøver og betale overvekt som ikke
ble verre enn NOK 800,-. Innholdet var
mer enn verdt de e for meg! Resterende
kg ble fordelt i koﬀert og håndbagasje og
alt kom helt hjem l Stathelle!
Jeg er stor takk skyldig
l de e
prosjektkonsor et og deres ansa e

“Vikingen”:
Ingulv Burvald

Bilde og analyse er gjort av forfa eren på SEM/EDS ved Naturhistorisk Museum på Tøyen,
seksjon for Geologi.

Skjerpemyr som mineralforekomst er
dligere beskrevet i STEIN (i nr 1 2005), og
jeg skal derfor ikke gå nærmere inn på en
beskrivelse av selve lokaliteten. Lokaliteten
er dlig beskrevet i Goldschmidt2. Det skal
alikevel nevnes at lokaliteten er vernet
mot videre inngrep, slik at det i dag kun er
lov å plukke med seg løsmateriale.
Alamosi er et mineral som ikke bare er
ny for Skjerpemyr, det er heller ikke
dligere funnet i Norge. Det har formelen
Pb12(Si12O36) (Mindat3).
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Krystaller av Alamosi
forekommer
i små lommer etset ut ved en
kontaktmetamorfose, i overgang mellom blyglans og kvarts, Krystallene er
langstrakte, helt klare og rene, og si er på
begge mineralene.
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