
I det følgende gir vi en oppsummering 
av en del funn av mineraler i Norge, ho-
vedsakelig gjort av mineralsamlere i pe-
rioden 2012-2013. Noen funn, blant 
disse også fl ere nye mineraler for Norge, 
er bli   gjort på  dligere innsamlet ma-
teriale.  Vi har her kun ta   med de funn 
som vi er bli   gjort kjent med, og listen 
er derfor helt sikkert ikke komple  .  Det 
antas at det også er gjort funn vi ikke 
kjenner  l. Funnene er listet opp fylkes-
vis, sortert e  er den enkelte kommune.

OPPLAND

Vestre Slidre
Nøsen: Gjennomskinnelige, mørke, grå-
brune, opp  l 1 cm store heulandi  krystal-
ler på kvartsmatriks. Krystallene opptrer i 
6-8 cm lange kamliknende, vi  eformede 
aggregater.

Lunner
Skjerpemyr, Grua: Pyromorfi   er iden  fi -
sert i materiale innsamlet i 1970-årene (H. 
Folvik, iden  fi sert ved XRD, in prep., ar  k-
kel kommer i STEIN).  De  e er første gang 
pyromorfi   er registrert i Norge.  Første-
gangsfunn i Norge av alamosi   fra Skjerpe-
myr er også rapportert (Folvik 2012). Mi-
neralet forekommer som små, langstrakte, 
klare krystaller sammen med kvarts og 
blyglans. 

BUSKERUD
RV 35. Små grupper av kvarts, variant 
bergkrystall, er bli   funnet i forbindelse 
med utbedring av veien mellom Hokksund 
og Vikersund.

Hurum
Grimsrudbukta: Fenaki  krystaller opp-
 l 1 cm i massiv beryll ble funnet i et 

miaroli   sk hulrum i drammensgrani   
i en veiskjæring langs Grimsrudveien.
Lauvåsen: Funn av små, gjennomsik  ge 
kvartskrystaller med svak gulfarve (citrin), 
opp  l ca. 4 cm lange.

Lier
Lierskogen pukkverk: Små, rosa krys-
taller av apofylli   på lysegule, rombo-
edriske kalsi  krystaller (opp  l 2 cm). 

Liertoppen: Wollastoni   og klinozoisi   er 
bestemt fra  dligere innsamlet materiale. 
Drammen
Sataskjerpet, Konnerud: Det er 
bli   gjort funn av wollastoni  . 
E-134: Mikrokrystaller av baveni   er påvist 
i  dligere innsamlet materiale.

Øvre Eiker
Bakstevalsåsen, Gunhildrud: Nordenskiöl-
din og danali   er påvist fra amazoni  -
pegma   en (Sunde et al. 2013). Dana-

li   er  dligere bare beskrevet i Norge fra 
Høgtuva berylliumforekomst i Rana. Nor-
denskiöldin er  dligere bare kjent i Norge 
fra to nefelinsyeni  pegma   er på Arøya i 
Langesunds  orden.

ØSTFOLD
Halden
Herrebøkasa: Prøver med opp  l 10 mm 
lange, sennepsgule pseudomorfoser e  er 
et metamikt mineral er bli   samlet inn.  
Prøvene er visuelt iden  ske med de som 
er beskrevet av Raade (1997) som (Nb, 
Fe)- subs  tuert anatas.
I prøver av omvandlet fl uorapa    inn-
samlet i 1971 av Roy Kris  ansen, er det 
bli   påvist 2 sekundære fosfatmineraler: 
rockbridgei   og iangreyi  .  Begge er før-
stegangsfunn for Norge. Iangreyi   ble før-
stegangsbeskrevet i 2011 fra USA og fra 
Tsjekkia (R. Kris  ansen, in prep. ar  kkel 
kommer i STEIN)
Svingen pukkverk: Det er i vinter bli   inn-
samlet gode prøver med kvarts, albi   og 
chalcopyri   fra sprekkesoner i gneis. Noen 
prøver av kvartskrystaller med inneslut-
ning av chalcopyri   (?, kun visuelt iden  -
fi sert) er også bli   funnet.

VESTFOLD

Svelvik
Juve pukkverk: En mikrokrystall av bertran-
di   er innsamlet fra druse i drammensgra-
ni  .

Sande
Sandebukta: Det er gjort funn av mikro-
krystaller av albi   og  tani   fra mia-
roli   ske hulrom i drammensgrani  .

Nordre Jarlsberg brygge: Små miaro-
li   ske druser i drammensgrani   bl.a. 
med mikrokrystaller av sideri  , ru  l 
(nåler), allani  -(Ce) og sfæriske aggre-
gater (kuler) av rhodokrosi  . Rhodo-
krosi   er iden  fi sert ved NMH, Oslo. 

Sando pukkverk: Det er gjort mindre funn 
av krystaller av fl uori   og kalsi  .
Holmestrand
Fjordveien: I forbindelse med anlegg av ny 
jernbanetrasé er det gjort funn av krystal-
ler av s  lbi   og heulandi   i blærerom i B1-
basalt. 

Horten
Skoppum: Fra et industriområde, i rhom-
beporfyrlava, er det rapportert funn av 
krystaller av fl uori  , kalsi   og laumon   , 
samt nåler av et pumpellyi  gruppe mine-
ral, foruten magne    og hema   .

Sande  ord
Følgende funn er gjort i syeni  pegma   er 
relatert  l larviki  :
Sunde Sør, Østerøya: Noen få krystal-
ler av zirconoli   er bli   funnet i en li-
ten, nefelin-førende pegma   gang 
lokalisert på en ås vest for Skjellvika.

Vesterøya: En pegma   gang særlig rik på 
«månesten» (kryptoperthi   sk mikroklin) 
er oppdaget på østsiden av Vesterøya. 

Huse  ell, Vesterøya: En prøve med elpidi   
er innsamlet fra en pegma   gang.  Mine-
ralet opptrer sammen med ægirin, sort Rosa apofylli  krystaller på lysegule 

kalsi  krystaller, bildebredde 7 cm, fra 
Lierskogen pukkverk. Samling: Bjarne Grav. 

Foto: Gunnar Jenssen.

Ægirinkrystall 8 x 6 cm, nær Folehavna, Sande  ord
Samling: Glen Peder Henriksen. 

Foto: Knut Edvard Larsen.
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amfi bol og noe astrofylli   som masser 
av lys brune, stenglige, fi brige krystaller.

Nær Folehavna, Vesterøya: I et åpent hul-
rom i en rela  v mineralfa   g pegma   -
gang ble det funnet en løs, godt utviklet 
ægirinkrystall på 8 x 6 cm.

Buerskogen, Vesterøya:  Krystaller av poly-
lithioni   opp  l 7 x 3 cm store er iden  fi -
sert fra en pegma   gang (Iden  fi sert med 
XRD av A.O.Larsen). Mineralet ble funnet 
si  ende på fl atene av feltspatkrystaller i 
hulrom mellom disse sammen med mas-
ser av albi  . I disse massene opptrådte 
også bl.a. epididymi  , og bastnäsi  -(Ce), 
pyroklor, ægirin, og zirkon (dipyramidale 
krystaller). 

Larvik
A/S Granit, Tu  en, Tvedalen: I februar 
2012 ble det gjort funn av prehni   som 
opptrådte som sfæriske aggregater inne-
frosset i matriks (plan 4). I juni 2012 ble det 
gjort funn av natroli   med mikrokrystaller 
av turmalin, og i november 2012 funn av 
mikrokrystaller av hambergi  .
Det første naturlige hexaniobat er funnet 
og godkjent av IMA som et ny   mineral 
(IMA2012-84) på prøver innsamlet i no-
vember 2010 (Friis 2012). 
Plateformete leukofani  krystaller opp-
 l 2x3x0,5 cm, gråhvite og gjennom-

skinnelige er funnet på plan 4. Mine-
ralet opptrer i grupper innvokst i klo-
ri   som rela  vt le   lot seg spyle bort. 
Det er en 2. generasjon leukofani  . 
I mars 2013 ble det også gjort fl ere gode 
funn av chiavenni  .
Et ny   mineral, et berylliumsilikat i 
zeoli  gruppen er bli   godkjent av IMA 
som ny   mineral fra prøver innsamlet i AS 
Granit og i Blå  ell, Langangen (IMA2012-
039, Grice et al. 2013, se Larsen 2013). 

Flere sekundærmineraler e  er löllingi   
har nylig bli   funnet på plan 1 av Peter 
Andresen og iden  fi sert av A. O. Larsen. Det 
gjelder yukoni  , philipsborni  , karibibi   

og pharmacosideri  . De tre førstnevnte er 
nye for Larvik plutonkompleks og er kort 
beskrevet av Larsen (2013).

Luinai  -(OH), et mineral i turmalingruppen, 
er iden  fi sert fra AS Granit og fra Mid  jellet 
larviki  brudd, Vardåsen (Kolitsch et al. 
2013).

Almenningen larviki  brudd, Tvedalen:  
Små, runde plateformede krystaller og 
skorpe av Bastnäsi  -(La) er påvist i bi  esmå 
hulrom i schorl. De  e er førstegangsfunn 
av bastnäsi  -(La) i Norge (Kolitsch et al. 
2013).

Skallist larviki  brudd, Tjølling: I 
mars 2012 ble melifani   og et brunt 
eudialy  gruppemineral samlet inn fra en 
pegma   gang. I den samme gang var det 
også et 15x15 cm stort druserom med 
analcim omkranset av mikrokrystaller av 
brunlige heulandi  kystaller. 

Bra  hagen, Lågendalen, Hedrum: 2 nye 
mineraler for Norge er bli   iden  fi sert på 
prøver innsamlet av R. Kris  ansen i 1978: 
Ferri-fl uoro-leakei  , en Li-amfi bol er 
iden  fi sert av R. Ober  . Det opptrer som 
sennepsgule lekter-formede krystaller 
opp  l 10 mm lange. Surkhobi   er påvist i 
en prøve som 150 x 10 μm store, fargeløse, 
tynne planker på kupletski  . De  e er det 
andre funnet av de  e mineralet i verden, 
 dligere bare er kjent fra Darai-pioz, 

Tadzhikistan (Kris  ansen 2013, Larsen 
2013).

TELEMARK

Porsgrunn
Gurpekollen, Eidanger: Prøver av polylit-
hioni  , löllingi   (med sekundære mine-
raler), samt mikrokrystaller av heulandi  , 
apofylli   og analcim er funnet i det gamle 
thori  skjerpet.
Saga 1 larviki  brudd, Mørje:  Hydroksyl-
rik guigai   er iden  fi sert fra  dligere inn-
samlet materiale fra Saga I og Langangen 
(Pers. kommentar R. Kris  ansen, se også 
Larsen 2013). 

Sagåsen larvik  brudd, Mørje:  En rela  vt 
god prøve med tadzhiki  -(Ce) ble funnet 
på en av  ppene i juni 2012.
Kjørholt: Kalsi   romboedere med ek-
stra fl ater, med inklusjoner av pyrrho-
   og pyri   i den ytre del av krystallene. 

Druse med noen få spektakulære fantom-
krystaller.
Skien
Ramsåskollen: Helvinkrystaller opp  l 
5 mm på albittkrystaller i hulrom i en 
nefelinsyenitt-pegmatittgang i basalt.  En 
prøve med stilbitt ble også samlet inn 
(Identifisert med XRD av A.O.Larsen)

Kragerø
Valberg pukkverk: Flere dru-
ser er funnet i løpet av året: 
En stor, kollapset druse med et stort an-
tall blanke, gjennomsik  ge bergkrystaller, 
romboedriske kalsi  krystaller med frostet 
overfl ate og hvite, spisse albi  krystaller. 
Pene, rene stuff er. Drusa var 2-3 m dyp. 
En stor 5 m dyp og 2 m bred druse med 
kollapset tak. I drusa ble det funnet kalsi  -

krystaller, mikro albi  krystaller og chalco-
pyri   i enkeltkrystaller opp  l ca. 1 cm og 
aggregater av små krystaller. 
En meget stor druse med prehni   sammen 
med mikro heulandi  krystaller og molyb-
deni  . I samme druse ble det også fun-
net milleri  , pyri  , gersdorffi   , erythrin, 
albi  , kalsi  , kvarts og glimmerkrystaller. 
I en løs stein ble det funnet en 1,2 cm 
kubisk galeni  krystall si  ende i massiv 
prehni  . 

Kalsi  , fantomkrystaller, største krystall  5 cm i 
bred, fra Dalen-Kjørholt kalksteinsgruve, Brevik, 

Telemark. Samling og foto: Gunnar Jenssen.

Ilmeni  , største krystall 4,7 cm bred, fra Valberg 
steinbrudd, Kragerø. Samling: Vegard Evja. 

Foto: Gunnar Jenssen.

Epidot- og albi  krystaller, bildebredde 4 cm, fra 
Valberg, Kragerø. Samling: Vegard Evja.

Foto: Gunnar Jenssen.
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AUST-AGDER
Risør
Et funn av talkomvandlet hornblende, gra-
nater, sort turmalin, apa   , kalsi  , bio    
og muskovi   er rapportert. 
Akland: Fine, skarpkantede cordieri  krys-
taller ble funnet i en kvartslinse.  Både 
terminerte og dobbel  erminerte krystaller 
opp  l 10,6 cm. Krystallene viser en sterk 
pleokroisme fra blekgul  l sterkblå. Noe 
svak farge på y  erfl atene, men krystaller 
og stuff er i verdensklasse. Enkelte lang-
strakte, terminerte ru  lkrystaller opp  l 5 
cm. På noen få prøver er også magnesio-
dumor  eri   bli   observert (Kihle 2013). 

Iveland
Solås: Hellandi  -(Y) er iden  fi sert som mi-
kroskopisk inneslutning i granat sammen 
med gadolini  , «y  rofl uori  » og et 
mikrolittgruppe mineral (Müller et al. 
2012). Hellandi  -(Y) er  dligere ikke rap-
portert fra Ivelands-pegma   ene. 

HORDALAND
Odda
Valldalen: Det er også i år gjort små funn 
av mikrokrystaller av brooki  , hema   , 
adular, albi   og klori  . 

Chalcopyri  krystaller på kalsi  krystaller, største aggregat 2 cm bred, fra Valberg, Kragerø. 
Samling: Vegard Evja. Foto: Gunnar Jenssen.

Dobbel  erminert kvartskrystall, 6 cm lang, fra 
Valberg, Kragerø. Samling: Vegard Evja.

 Foto: Gunnar Jenssen.

Apa   krystall, 9 cm lang, i kalsi   fra Valberg, 
Kragerø. Samling: Vegard Evja. 

Foto: Gunnar Jenssen.

Kalsi  krystaller på albi  krystaller, bildebredde 
8 cm, fra Valberg, Kragerø. Samling: Vegard Evja. 

Foto: Gunnar Jenssen.

Kalsi  , albi   og kvartskrystaller, bildebredde 
7 cm, fra Valberg, Kragerø. Samling: Vegard Evja. 

Foto: Gunnar Jenssen.

Kvartskrystaller, stuff  6 cm høy og 5 cm bred, fra 
Valberg, Kragerø. Samling Vegard Evja. 

Foto: Gunnar Jenssen.
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SOGN OG FJORDANE
Jølster
Jølstervann: Opal, epidot, klori  , albi  , 
magne    og hema    er rapportert fun-
net.

Volda
Auste  orden: En stor druse ble funnet i 
ny vegskjæring i oktober. Drusa var ca. 5 
m dyp og skrå  liggende, ca. 1 m diagonalt 
og opp  l 0,6 cm høy. Den inneholdt kvart-
skrystaller opp  l 60 cm lange og 20 cm i 
diameter, hvite og delvis klare, og delvis 
dekket med klori  .  De fl este krystallene 
var brukket og viste gjenvekst på bruddfl a-
tene. Store bergartsplater dekket med klo-
ri   og epidotkrystaller var le   å bryte løs 
fra tak og venstre side. Bunnen av drusa 
var fyllt med klori  . Epidotkrystallene opp-
 l 3 cm, mange dekket med klori  . Noen 

meget fi ne stuff er. For øvrig ble det funnet 
gul  tani  , blekgul apa   , pyri   og heu-
landi  . 

MØRE OG ROMSDAL
Eide
Visnes kalkbrudd: Store uregelmessige, 
svakt gule, gjennomsik  ge kalsi  krystaller 
ble funnet i en druse. En annen druse med 
rundete, gjennomskinnelige kalsi  krystal-
ler opp  l 6 cm. Noen krystaller viser sep-
terutvikling. 

Vanylven
Åheim: Massiv lizardi   er funnet.

Gusdal olivinbrudd: Det er i de siste 
årene gjort gode funn av fargerike stuf-
fer av bergartene granatperido    og 
eklogi   i de  e bruddet, foruten pene 
stuff er av peridot, kromholdig diopsid 
og kromholdig klinoklor. En oppsum-
mering av funn gjort fra 1970  l i dag i 
Åheimområdet er gi   av Garmo (2012).

Averøy
Tunnel Atlanterhavsveien: Små kalsi  -
krystaller er funnet i utsprengt materiale.

Smøla
Hopen: Blanke, vannklare, gulbrune og 
røde krystaller av analcim i sprekker og 
årer. Krystallene var opp  l 2 cm store. 

SØR-TRØNDELAG
Meråker
Kvern  ellområdet: Et stort antall utvitrete 
stauroli  krystaller opp  l 2,5 cm ble fun-
net i 800 meters høyde. De opptrådte i 
korsformede tvillinger. De fl este med en 
60 º vinkel (såkalte Andreaskors, x), men 
også noen få med en 90 º vinkel (+).

NORDLAND
Alstad
Det gjøres fortsa   funn av almandinkrys-
taller i bio   gneis. 

Ha   jelldal
Kvartskrystaller blir fortsa   funnet. 

Mo i Rana
Storforshei: Turmalinkrystaller, muligens 
dravi   (?) er rapportert funnet. 

Rødøy
Sør  orden: Det er gjort funn av bl.a. ana-
tas påsi  ende kvartskrystaller.

Tys  ord

Ste  nd pegma   en: Det nye mineralet 
atelisi  -(Y) er beskrevet fra hulrom i yt-
trofl uori  . Mineralet opptrer som en sjel-
denhet i opp  l 0.3mm store, blekbrune 
 l fargeløse, kortprisma  ske krystaller 

med dipyramidal terminering (Malcherek 
et al 2012). I  llegg er også 2 nye mineral 
fra denne grani  pegma   en bli   god-
kjent av den internasjonale kommisjo-
nen: IMA2012-054 (Bonazzi et al 2012) og 
Schlüterite-(Y) (Cooper et al 2012). 

TROMS
Målselv
Bardufoss: Det er gjort funn av en skapo-
li  krystall.

Tromsø
Tromsø: Funn av klinozoisi  

FINNMARK
Nordkapp
Honningsvåg: Det er innsamlet prøver av 
mikrokrystaller av s  lbi   og turmalin.
Skarsvåg, Bra  haugen: Krystaller av sapp-
hirin, sort turmalin, muskovi   og bio    er 
innsamlet. 

TAKK
En stor takk  l de som har bidra   med rap-
porter og opplysninger: Per Lid Adamsen, 
Peter Andresen, Svein A. Berge, Vegard 
Evja, Torgeir T. Garmo, Bjarne Grav, Gun-
nar Jenssen, Harald Folvik, Jan Kihle, Roy 
Kris  ansen, Harald Kvarsvik, Alf Olav Lar-
sen, og Kåre Stensvold. En takk også  l de 
som har delt foto og opplysninger på Fa-
cebookgruppen «Norwegian Rockhound».

Torgeir T. Garmo i arbeid i drusa i veiskjæring ved 
Volda (langs veien mot Hornindal). 

Foto: Jan Holt.

Kvartskrystall med klori   nneslutninger og 
med gjenvekst på bruddfl ater, ca. 10 cm tykk, 

fra druse i veiskjæring ved Volda. 
Samling og foto: Jan Holt.

Epidot med klori   fra druse i veiskjæring 
ved Volda, stuff  ca. 7 cm. 

Samling og foto: Torgeir T. Garmo.
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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

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

STEIN 3-2013STEIN 3-2013 1312




