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Dragehullet sett Ira Vegkanten . Trerestene er ca. 3,1 meter lange.



Ig jen et nyt t nurn mer av NAGS
NYTT og red aktoren s hod ep in e er
ove r for denne gang. E r det skam rne
lig a kla ge over hod ep in e ? Vel , ikke
na r grunne n bli r a ngitt: De t ha l' i den
se ncrc tid s t rommet til sA m ye godt
s toff a t m an nesten ikke ve t hva som
s kal plasse res og hva som rnA ve nte
til ncste omgang. Og det er ikke dar
lig for et m edl emsblad av denne typen .
Honnor til m edl em m er og a nd re, so m
ha l' vrert fa ntastiske . Litt malurt i be
g eret : Er de t mulig A sk ri ve litt kor
t erc ? R iktignok kan r ed aks jon en korte
inn. men jeg SCI' heist at arti k lene be
holde r si n pe rsonli ge sti l, og det falle r
bort dersom de s kal «re-w r it es» . . . .
S k ulle ons ke vi hadde 50 s ide r d ispo
n ihle !

Na ga r det mot va r, og tiden nser 
me r seg de mange a ktiviteter ute i
skog og mar k. Mineraljakten kan be
gynne. Men hva om vi «jeg er e» be
gynte l!l in teressere oss litt m er e for
de n gene re lle gcologien - hva m ed
en f'clles busstu r (for hver forening
til deres respe k t ive om la nd) m ed kyn
d ig guide en tu r hvor hammeren
og meiselen IA hjemm e, og man kun
nc s t ud c re n atu rens oppbygn ing? Vi
ve t a t dette ha l' vrert d r evet med star t
hell pli. Hcdema rken . De t bu rde vre re
et eksem pcl t il etterfolgelse.

F oro vri g fes ter vi oss kanskje litt
me re vcd vcrnesaken enn t idli gere. En
sak det burde vmre i a lles in te resse A
fl!l t att opp . Det vise r seg nemlig a t v i
ha l' mang el fulle lover pa dette feltet.
Dvs . : Vi hal' en rekke bestem mel ser,
so m vi a matorcr re t t og s let t ikke hal'
pei ling pa, og sam vi lett kan komme
til A ove r t ra . Viktigst e r ve l bestem
ni el sen om a t man ik ke kan fj erne
noe fr a a nnen manns grunn .. . . uten
cicrcns sa m tyk ke! Det er denne para
g r af'en muse et na er nodt t il il. benytte
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seg av, for a t en del forekomster ikke
skal edele gges. J eg viser ellers til
Dons' r ed egj erel se inne i bladet. Det
tar tid A fA fredet en forekomst, og
m ens gres set gror, dol' kua. Kanskje
en sak for FellesrAdet A ta opp? Vel
A m erke dersom man hal' aile a m a te 
re ne i rygg en .

Det ser ellers ut til at interessen
for var h obby brer seg. Det meldes
om planer om starting av g rupper pA
Gjovik, i Trondheim og i T'romse. Re
daksjonen hal' f Att forespersel om A
bringe litt mere begynnerstoff. Intet
skulle veer e m ere gledelig, og vi sat
ser pA en dyktig skribent til neste
nummer. I mellomtiden f Ar man bare
snappe opp det m an herer og ser, kan
skje noen av hobbykursene som arran
geres rundt om kunne vsere et godt
startgrunnlag ?

PA gjensyn.
Turid B eth Hansen
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framleis s it de i tett ihop i forsetet nar
vi er ute pA tur oppover langs Miss i
s ippi . ..

EI Paso ligg pll. grensa til Mexico, og
i denne byen, som er lit t mindre enn
Oslo, er det 6-7 sterre m inera lhandla
ra r . Elegante bustadstrek strekkjer seg
opp mot oskegra sukkertoppar. Og uta
for der att - halverken med sagebrush
sil. langt auga rekk. Det er eit hardt
land dette, hardt klima, hardt forret
ningsliv! SV0m, eller sakk - sa dei for.
Men i kontrast til dette star varmen til
menneska vi meter. Med var beskjedne
kapital tente ikkje mineralhandlarene
stort pll. oss. Likevel tek dei oss med til
Juarez i Mexico, spanderer middag pA
oss og keyrer oss vidare til neste mann.
Fritt flI.r eg rote gjennom boksane dei
ra - eit einsamt utval av mineral frA
mexikanske og amerikanske gruver.

Omsider dreg vi vidare - i leigd bil.
I 14 dagar skal vi vera vare eigne her
rar gjennom Texas, New Mexico, Arizo
na og Utah. Og slettelandet helsar oss
med sagebrush og snorrette vegar, him
mel og jord gAr i eitt langt der ute. Men
snart stikk fjella opp som oyer i brun
grant hay, og m ed la nge mellomrom bu r
her menneske i parkerte ca m pingv og 
nar og sma, skitne byar.

Carlstad Caverns - White Sands 
Petrified forrest - Painted Desert 
Grand Canyon stAr det pA skilta bak oss.
Og kvar dag meter os s hog og bill. m ed
nye bltar a v dette enorme landet. Vi
stoppar ved utturka elv efar og hoge veg
skjeringar og finn agat-obsidian og for
steina tre. Men kvar gong vi nrermar
oss ei spenna nde mineralforekomst ga
par skilt mot oss med «P r iva t property
- no trespassing! » Finn du eigaren, fll.r
du truleg lov , men dette har vi inga tid
til. Derfor blir det med ei litiumsfore
komst og eit par gamle gruver i New
Mexico.

I Arizona og Utah sAg vi korleis mi
neralhandlarar dreiv ei voldsom rovdrift.
Fyrst vart skog og busker brent, sA
gjekk ein laus med bulldozer og fjerna
opp til 10 meter med leire for lI. koma
ned pA laget som forde septariars, for-
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SMA GLiMT FRA STORT LAND!
New York - som eit flimrande in 

ferno av Ijos , bilar og ovstore bygnin
gar langt der nede. Ein skjerande kon
t rast til einsa me, kveld sbl a isv idder pA
Labrador-halveya og New F oundland
berre eit par sma timar tidlegare. SA
kvelvar sola seg ned i det ureine luft
havet fer ho sekk i bylgjelandet ute i
ve st. Vi er nede,

- Been here before ? sper den ameri-
kanske lrer aren ved sia av meg.

- Nosir -
- W ell , you're gonna be disappointed!
Amerika byr deg velkommen. Novem

be r 1974 .
I Washington star varmen dirrande

mellom murbygningane og parkane kler
seg i haust. Det er godt lI. smette inn i
den kjelege roa pA Smithsonian. I to
heile dagar ruslar eg rundt i dette som
skal vera ei av verdas beste mineral
:a m linga r . Det utstillingslokale som er

ope for publikum er mindre enn pA T0Y
en , og det er sjeldan meir enn ei prove

a v kvart mineral. Her ligg Hope-dia
mantcn i safe med skotsikkert glass,
her er ra ude og grene desimeterstore
turmaliner frA California, beryllar i
mange fargar frA Brasil og kvartsgrup
pe pA 2 x 2 meter frA Arkansas. Og
midt oppe i dette reknar eg 17 norske
prever !

Berre 150000 S pro Ar har museet til
innk jep . I stadcn baserer dei seg sterkt
pA bytting. Og aile dei nye prevane er
samla i ein kjempemonter inne pll. kon
toret. Her star dei representerte, a lle
dei fanta s ifunn vi har lese om l fag
blada! Og bak der att, eit glimrande
reolsystern - stort! «Our aim is to get
samples from all major mineral locali
ties in the world! » Eg stupar ned i skuf
fene for lI. sjll. om dei vantar noko frll.
Noreg!

SlI. dreg vi vestover. Fyrste stopp i
Kentucky hjll. ein mann eg hadde bytt
stein med: «We would like you to come
and stay with us. s David er pensjonist
og driv berre med stein na, han har
1600 mineral i samlinga si. Stadig finn
han pll. noko morro med oss.- He never
gets grown up. .. seler Elisabeth. Og



s tei na tre ell er agat. At dette kunne
vera lov leg i e it s likt tor t klima virkar
ut rulcg p l1 os s.

Na s jonalparka r val' sjolvsagt (Ii ksom
india ne r rese rva taJ freda mot all pluk
king . Her kunne ein i staden studere
geolog: so rn i ei open lrerebok. Zion med
si kryss-bcdding og elveerosjon, Grand
Canyon med sine enorme dimensjonar.
In s t rukt ivc skill og brosjyrer fanst over
a lt. rangeraar svara viljug pA aile spars
mal. Og tok ein av frA asf'alten og inn
pi!. srna - Ior t vega r» kunne ein finne
itlyllar sorn Old Paria der fjellvegane
veksla i raudt og Iilla og leiregront og
hissig-e regnversbekkar skar seg ned i
bratt e clveda la r . ..

Opp mot Salt Lake City slepte god
vcret oss ein dag og brAtt lava snoen
ned. Milevis frA folk koyrde vi oss fast
isola ved nokre gamle kvikksolvgruver.
Da vi tok til A frykte for A matte over
vin t re del' s leit vi oss laus og nAdde sol
ncdgangen over Salt Lakes grAdisige
s lctte r,

E in slektning av meg er gruvgeolog
ved Anaconda. Han tok oss m ed til
Bingh am, verdens storste opne koppar
g ru ve del' ein ogsa tek ut veldige meng
del' molybden ( impregmasjonsmalm ).
FrA toppen kikka vi forsk remde n ed i
krate ret del' tre s tore tog sirkla rundt
ph pallene og tok malm en med uteljande
lastebilar sum ma so m sinte kveks ut
me d grA be rget. 6 000 mann arbeidde del',
frA breidd til breidd va l' det snart 2 km.

A pl uk ka noko her va l' vonla ust. I
s taden to k J im oss me d til Park Cit y,
Anacondas nye gruve i 3 000 m hogde.
H er saug vi oss pA ein lovande malm
haug og plukka tetrahedritt, sinkblende
og mykje anna.

Elles set Anaconda nA i gang drift pA
ei forunderleg, truleg eruptlv beryllium-

fo rekomst n rer Topaz Mountain. Mal
m en er ei t kvitt Be-m in era l som ennA
ik kje e r bestemt, beryll, fluu-spat, to
paz (i gode, vasskla re krysta llar ), pseu
dobrovkitt osv... Snoen snytte oss for
A koma dit , sA vi hal' ein god g runn til
A koma att ...

Tung av stein stiltra eg meg inn pA
flyet. «OK - I don't bother - it's
empty plane,» sa vektmannen i Seattle,
og dermed gjekk mineralane mine over
eit nattemorkt NordpolsomrAde. PA For
n ebu stlrde tollaren uforstAande ned i
sekken min: «AssA drasse stein til Nor
ge, da,» sa han . ..

*
A samle mineralar i USA var vesent

leg ulikt her. Enorme avstandar og
strikse eigedomslovar gjer det vanske
leg A koma til dei artige forekomstane,
med agat, forste ina tre og obsidian
finst mest over alt vestover. I staden er
mineralhandlaren ein sentral person.
Vestover finn du han i kvar einaste smA
by og ofte langt f rA folk , ved ei ve rd i
full fo rekomst. Bakgarden sin har han
full av aga t og fo rsteina tre, mineralar
er det ofte m eir t ilfeld ig med. Her kan
du rusle inn for A kjope · litt smAtteri,
s lA av ein prat og fA n yttige ti ps om
forelwmster i nrerleiken.

No kre stader be talar du nokre k roner
for a k om e inn, og du vii der mest alltid
finne noko : Agat, safir, k va r t sk r ysta l
lar, dia m ant - for A nemne no k re fA.
E in del forekomster er spesielt verdi
fulle, og er stengde for publikum, t. d.
Kelly Mine: Smithsonite ; Bennet Mine :
Wulfenitt. Samarbeidet mineralhandla
rar /rnuseum kjenner eg lite til , men eg
merk a ingen stad nokon uvilje dei irnel
10m!

Torg ei r T. Gar mo

Spesialitet : Gull og edle stener

K.lAUVlAN D~
GULLSMED - GEMMOLOG

Telefon 26 342 - R1dhusgt. 5 - Krist iansand S. - Norway
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VESTFOLD GEOLOGIFORENING
ble startet 5. oktober 1973 av to stein
interesserte me nn, Steinar Guthu og So
ren Emanuelsson, henholdsvis gemrno
log og journalist. P A. dette ferste motet
ble det tegnet ca. 25 medlemmer i alde
ren 6 til 70 ar. De fleste kommer fra
Sandefjord og Tonsberg, men ellers fra
nesten hele fylket. Vi har meter en gang
i maneden , tidligere i Sandefjord Spa re
banks lokaler, men nA. ser det ut til at vi
fA.r etablert oss i Losjelokalet i Globus
garden i Sandefjord.

Oppslutn ingen om mctene har vrert
meget god, og det det prates mest om
er mineraler. For A. folge opp denne
mineralogi-interessen har vi nA. begynt
en form for kursvirksomhet ved at et
pa r av medlemmene kaserer over et mi
nera l eller mineralgruppe pA. hvert mote.
I host har vi hatt to ekskursjoner, til
Hamrefjell og til Rafsnes. P A. begge
turene ble det regn og sludd, men det
kunne ikke forhindre at 20-30 med
lemmer dro avgard, om ikke for noe an
net, sA. for A. komme ut i Moder Natur.

De fleste medlemmer interesse rer seg
somsagt for mineralogi. E n fremtidig
oppgave for Vestfold Geologifor ening er
derfor A. pense interessen noe mer inn
pA. generell geologi. Fre mtil idag rna vi
innremme at vi har forsernt dette.

Arsmote ble holdt 16. oktober -74 i
losjelokalet i Sandefjord og valgene fikk
folgende utfall:
Formann : Agnar Eriksen, Haugtuft,

3214 Fevang
Nestformann: Stelnar Guthu, Lelkvollgt. 30,

3200 Sandefjord
Sekretrer: Sveln A. Berge, Hystadvelen 74,

3200 Sandefjord

Kasserer: Marit Andersen, Feltspatvelen 5,
3200 Sandefjord

Styremedlemmer: Lars Kristiansen, MAke
velen 14, 3200 Sandefjord
Anne Garshol, Eddavelen 4,
3200 Sandefjord

Va ramenn:
Willy E vensen, Granveien 1 b,
3100 Tonsber g
Marie Schroder Nilsen,
Krokemoveien 50, Sandefjor d

Representant for de unge:
Ragnar Hansen, Lunaveien 1,
Sandefjord

Redaksjonskomit e : Soren Emanuelsson.
Hovlandveien 7 f, Sandefjord

Valgkomtte:
Willy Evensen
Marie Schroder Nielsen
Arne 0sterdal, Berrenntngen,
3100 Tonsberg

Turkomite:
Olaf Mathiassen, Brekkestien,
Brekke, 3100 Tonsberg
Thor Andersen, Traneveien 3,
3100 Tonsberg

Vestfold Geologiforenings postadresse:
Postboks 4
Krokemoa
3200 Sandefjord

Sv. B erge
Medlemsmoter for Vestfo ld geologifor

enlng fram til jull -75:
12. mars

9. april
14. mal
11. jun i

Jull er feriemAned.
Aile motene holdes i Losjelokalet 4 etg .

i GlobusgArden, Dronningensgt. 1, Sande
fjo jrd og begynner kl . 1900.

ARTHUR LANDSVERK 4653 HJEGELAND

Sjeldne mineraler
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HVA ER DRAGEHULLET?

A v Sven Dahlgren . .

Dragehullet. kalles lokalt «St ek e
ovnen », ligger i Skien kommune, ved
veie n mell om Voll og Porsgrunn langs
F r ie r fjo rden .

Hol a s genesis e r et omdisk uter t ka
pittel. Ofte e r den a v historikere nevnt
so rn ei gam mal gruve; blant geologer
c r oppfa t ni ngen anderled es .

H is to r ie :
I 1847 s k river C. H . Langberg en
artik ke l om Drakenberg ( = T r Ak, se
mi n ti dligere a r ti k kel i dette t . n r . 3
1. a rgang ) . Han d re f'ter om Draken
berg kan ha fll.tt sitt navn etter
Dragehullet. so m han a nsa som ei gam
mal gruve. Han tilfoyer im idle r ti d : AI
muen betegner flere eeld re Gruber m ed
na vn et Drag ehullet. saa a t neppe her
af kan draes nogen Sl utning.»

NAr en ser pA opphavet til navnet
Tri'l k . finner en a t det skal bety Trell
ake r, som pA eld re Norsk bl ei skrevet
T ro -nkrar . De T yske bergmennen es
fortysking av norske stedsnavn pA
1500- talle t. k unne lett fore til Draken
berg' av T ro-akra r (Jfr. Gullnes =

Goljrnisberg' og Mob erg = Moysesb erg ).
Dctte syncs ogsa mest sannsynlig da
verket i begynne lsen blei ka lt T raehen 
berg.

Ca. 1770 tegnet J a eob Maehes en et
prospe kt av Drag ehullet og tilfoy er :
«Drnghu let er eg en tlig en gamer til
muret fors t . og si den m ed g r us til
kastct grube. Same haver vre re t i a r
be ide for' den so rte dod (dvs. for 1349) .
Hvor de gamle ha ver segt efter Ho
vcdgnngen . De ha ver vrere t a f de Tan
ker. at de gange pa a den a nde n sii de
ha l' gnaet under Soen , og komet op i
bc me ltc Torsb erg.» «Ga ngene pa a den
anden sii de, » er blygl ansgangene pA
T I'l\k. Ma ehesens opplysni nger bygger
sannsyn ligvis pa et sagn. Grunnen til
a t en m ente a t «g r uva » hadde veert i
drift for den sorte dod. rnA vrere at

ing en kunne pA 1700-tallet berette om
hvordan Dragehullet hadde oppstatt.
Losningen pA problemet fant en kan
s kje ved A tenke at siden det ikke fan
tes noen beretninger om Dragehullet,
matte de som engang visste noe om
hola ha dodd under svartedauden. Ergo
tenkte man at hoI a var laget av men
nesker for sva r t eda uden. Medforer
dette ri k t igh et, matte blyglansanvis
ningene pA T r Ak ha veert kjent like
tidlig. Det virker som at det ikke strel
fet no en at hola kunne ha blitt utfor
met a v naturkreftene. Bare tanken om
at en brat maIm fra fast fjell i Norge
pA begynnelsen av 1300-tallet er for
fantastisk. PA Gullnes ved Seljord,
som er et a v de s teden e hvor berg
verksdrift forst begynte i Norge, be
gynte en ikke drift for forst pA 1500
tallet. Men som er apropos kan nev
nes at be rgverksdrift i Sverig e begyn
t e under Magnus Ladulas a lt pA 1200
t allet.

Et utbredt geologisk syn pA Drage
hullet er at det er e i naturlig utforma
hol e. Grunnen t il dette vii jeg gjore
nairmere red e for i det folgende .

Geologi:
Dra g ehullet ligger pA kanten av T e

lern ark-omradets basement-gneis, ak
kurat pA grensa til Bamble-omrAdet ;
dvs , ved den store sydnorske g runn
fj ellsb reks je. Det er fakti sk vansk eli g
m ed si k kerhet A fastsIll. om hola Jig
ger i breksja , elle r om den ligger i
de n omg ive nde pAvirkede gneis . Det
kommer av a t brek sja ik ke har noen
skarp grense mot s ide be rgartene, ve r 
ken i Bamble-omrAdet elle r T elemark
om rade t . Arne Bugge opplyser i NGU
publikasjon n r . 130 fol gende om brek
sja ved Herre : «Breecien kan vel her
antas A ansta i elven, og det er en
skjonnssak hvor meget m an ska l med
regne til breecie nordove r ; men man
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m il. iall fall re gne den katakl astiske og
k va rtsgj ennem vevede brecci e A ha en
bredde av over 100 meter, m en den
oppknuste bergart f innes i en langt
bredere sone.s Hvor br eid breksja er
ved Dra geh ullet er et ub esvart spars
m al , da st orst e delen a v breksja nok
ligger under vann. Men en kan nok
ansla bredda til noe liknende .den ve d
H er re som ligger pA den andre si da
av fjorden.

I grunnfjellsbreksja som strekk er
seg fra Porsg ru nn til Kristiansand,
har det veert bevegelser i p re-perm isk
og permisk tid. P A hele strekn ingen
gAr det tallrike sp re k ke r pA tvers
av breksja. Geomorfologien har en k la r
sammenheng med breksja. Den lite
erosjonsmotstAende breksjeberga rten
danner helt f ra P orsg runn til Kristi an
sand et tydelig sokk i terrenget. Vi
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har hele veien et nesten sammenhen
gende va nnkompleks. De nevnte tver r 
sprekkene ligger til g r unn for t all r ik e
etver rsekk» pA «hovedsek ket» . P A
disse tverrsokka er det ofte vann.

Etter beliggenheten A dernm e lig
ger Dragehullet nettopp pA en sli k
tverrforkastning til ho vedbreksja .
Berga rten i Dra gehullet er sA los og
omvandla at det ska l lite t il av a ro
sjo n for A fo re den bort . En kan stA
og sk rape vekk bergarten med bare
henden e. F elt sp a t en er omvandla t il
ka olin , og en del se k undrere sulfat 
mineraler som g ips, natrojarositt,
hexahydritt og epsomitt opptrer som
sprek kfyllinger. (Sk ulle ikke forundre
meg om d isse sulfatene er oppstatt
under innflytels e a v utslipp fra Norsk
Hydro, H eroya , som ligger noen s te in 
kast unna. (Tan ker en gjor se g nar en



stAr i Dragehullet og ser royken kom
me m ot en.) lnni hola er det fritt for
va nn. og lett-opplcseltge m ineraler
som disse sulfatene, er he r s kAnet for
it. forsvinne med regnvannet . Det en es
te ertsmine ralet en finner er svov et
k is. Denne oppt re r sam s m A. te rntng
formed e krys taller , og im pregner er
gneisen enk elte s tede r.

Det synes r im elig A. a n ta at hola e r
da nnet ved erosj on , dengang ha vet stod
opp her. Hoyes t e pu nkt i hola ligger
ea 25 m ov er ha vet , og landet er pi.
dett e stedet blitt hev et vel 100 m eter
ald en den sts t e is tida .

Geologiseminar lor Imrere i Arendal
Sor la ndets Geologiforenin g , A renda l

u tva lget , arrangerte i samarbeid med
un ive rs it et et og fo lkeakademiet et se m i
nar t naturgeografi for Ieerere i tiden 21.
til 23. november 1974 .

Seminaret starte t to rsd a g 21. pA A ust
Agder museum, rned professor Steina r
Skjeseth sam fortalte am cH vo rda n Ian
del va rt ble ti b. FA hadde vel tenkt seg
a t historisk geologi kunne vsere sA spen
nende og In te ressan t. og det hadde Skje
seth mye av earen for. Foredraget ble
etle rfu lgt a v en diskusj on om hvorledes
m an bes t skulle leg ge f ra m dette stoffet
i undervisningen.

Neste dag, ogsA pA. Au st-Agd er mu
seet. hold t Einar T veten et foredrag om
de viktigste mineralene og ber ga r tene,
0 1; hvorledes man s kulte kunne skill e
dem fra hverandre. Han hadde med seg
et u tva lg prover fra museet i Oslo, og
det var ogsA. utstilt et eksempel pA en
s koles a m ling . OgsA Aust-A gder museets
mineralsamling bl e ivrig besk ue t og d is 
kutcrt .

Se mi na ret ble a vstutte t lordag 23. pA
Holt landbrukssko le , hv or lserer H a ns
Petter Evensen viste deltagerne om
kring i en utstilling om Holts nrermeste
orngtvelser. sam ha n hadde laget t sam
a rbeid m ed elevene. Her va r det tatt
med bl. a . vegetasjon. jordsmonn, gee
log i osv. Etter omvisningen ble det en
ekskursjon til GAstje rn, som ikke lenger
er et tjern . GAstjern var i sin ti d op p-
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demmet av en m orene. Etter en voldsom
regnveerspertcde t slutten av forrige Ar
hund re, begynte bekken sam rant ut av
GAstjern A grave seg ned i morenen og
i te pet av kart tid hadde den gravd med
seg hele mcrenen. Mo renemate ri ale ble
avsatt i et stort delta noen hundre m e
t er lenger ned . Denne deltasletten bl e
se nere br uk t UI loka le fesj A..

H ans Petter E vensen viste a t hvts
m an bruker eyn ene li lt, e r det utrolig
h v a m an kan oppdage av spor etter is
Ud en .

Etter ekskursjonen bl e deltagerne
sam le t pA Holt landbruksskole hvor vi
d lskuterte hva vi hadde se tt , og hvorle
des dette kunne brukes i undervisningen.

Sem ina r et var godt lagt opp, og del
ta g eme g ledet seg t il A. prove hva de
hadde Ilsert i underv lsnlngen. Det gode
resultate t hadde H ans P ett er E vensen
og Utte de Lange Nilsen m ye av eere n
tor.

John Brommeland

PA vA.rt styremete 27, januar behand
let vi igje n dette med utlendingers med
lemsskap. Vi er av den meni ng at man
k a n ik ke hindre eplyndr tng> ved kate
gorisk A. utelukke utlendinger sam med
Iemmer. Vi kan jo beller ikke hlndre
norske A veare m edlemmer, se lv om de
r es m edlemskap e r a v kommersiell inter
esse.

Vi oppretthol der derfor vArt fo rslag
fra Ars mote t i fjor: U tenlandske slats
borgere kan innvilges medlemskap i
Sorlandets geologiforening av styret et
te r seersktlt saknad.

•
Vi skal ha Arsmote pA D istriktshog

skolen i Kristiansand lordag 31. mat.
Motet begynner kl. 14 med Arsmotesa
ker. EtterpA blir det et foredragsmote.
T . Garmo fra Lorn har lovet A. komme
og ho lde fo re d rag, enten fra Jat unh el 
men eller fra en tur til Am erik a.

Vi har enda ikke si kker dato for semi
naret i september. Men vi tar si kte pA
medio se ptember. Temaet bllr kvartee r
geologi. Professor Skjeseth, As , har
muntllg lov et A. s tA for dette.



NY FORENING pA GJ0VIK

1f"lge Gj"vik-avisene var omlag 170
mennesker matt frem til det konstitueren
de metet der man skulle torseke a danne
en amat"rgeologisk forening for Vest
Oppland. M"tet ble holdt pa Gj"vik den
6. mars , og det tegnet seg i alt omlag 70
Interesserte.

Forenlngen er lovel husvaere i museums
lagets nye prosjekt pa Eiketunet, en alte
kantet bygning som skal romme geolo
gisk utslilling I tillegg til en hlstorisk og
en botanisk.

Det ble dannet et interimsstyre, som
forulen inillatlvtakeren, lektor Kare R e e d,
beslar av lektor Olav Ram s d a I, Gj"vlk
gymnas, metallurg Jens P. B rub a k k,
Raufoss, h.r.adv. Hugo J. M 0 h n, Gj"vik,
varacrdterer Alf R. I v e r sen, Gj"vik.

Blldet vlser Initiativtaker Reed i sam
tale med Ole Nashoug, Hamar, og prof.
Slelnar Skjeseth.

Vi andre amaterer hllser denne nye
gruppen velkommen blant oss l

SELGES

VIKING VIBRA-SONIC trommel for trom
li ng av smyk kestein selges. 3 tromler VT 35
og VT 8.

Skriv ti l:
Joh nny Dalene
boks 78
1375 Hen
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HEADINGEN
Headingkonkurransen ble avgjort av

FellesrAdet pA mete i Sandefjord 1. feb
ruar. Det ble Arne Asheim, Porsgrunn,
som gikk seirende ut med ideutkastet.
Asheim va r foro vr ig ganske produktiv
med sine ideer, og blyglanskrystall
stuffen var ham vel unto Ellers var det
kommet inn en rekke gode forslag, og
juryen hadde i grunnen et vanskelig
valg. Ideene var aile sveert gode. Men 
et valg er et valg, og slik ko m m er altsa
blade t til A se ut. Headingen er bygget
pA Arne Asheims ide, og bea rbeidet av
Grethe Bjernevog, Oslo.

PREMIEKRYSSORD

Oppslu tn ing en om x -or den v ar var sv cert
vellykket. Vinner ble : INGE R MARI E
BJ 0 R K E , Furanrer, 2340, L et en , som
kan vente seg en pen liten stuff i pos
ten. Vi [ ortset t er med premie x -or d, og
denne gang er frist for innsende lse
1. juni.

Vi haper pa like god oppslutning n este
gang.

L0sn ing [ra [ orriqe nummer

PREMIEKRYSSORD NR. 1.
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DATABANK FOR NORSKE MINERALFOREKOMSTER

STATUTTER
§ 1

Da ta bankens fo rmal er fl. lagre skr ttt
lige opplysninger om norske mineral
fo re ko mste r, sp esielt fore komst er som
mid le rti dig eller pA lengre sikt ansees
best vernet mot edeleggelse ved at 10
kalitetene hemmeligholdes. Bankens
data skal forvaltes slik at de best mu
lig tj en er m ineralogisk forskntng, og i
overensste m me lse m ed disse stat utter .
Banke n hal' ikke ekon omiske elle r in
dustrie lle intere sser.

§ 2
«M in era l j or ek omst» betyr i denne

sam me nhe ng et st ed eller omrade del'
de t finnes m ineraler som ved sjelden
het , m en gde, s tar re lse, farge , form
e.!. er uvanlig, eller av a ndre grunner
ha l' inte resse for fo rskni ng, undervis
ning , utstilling ell er samling.

«l ll ll sk udd» betyr i denne sa m rnen
hen g opplysni nger g itt til banken om
en ny cller gje no ppdaget m ineralfore
komst. F or fl. bli godkjent som inri
skudd, mfl. det foreligge neya ktig
s tc dsangivelse, heI st kart. prove eller
navn pa ett a v de foreliggende mine
ra ter, samt opplysnin g om hvilke per
soner k jenner forekomsten. 0nskver
dig e data er bl .u. : m ineralenes ster
re lse. m en gd e, forhold pfl. funnstedet ,
a dko mst. eie ndomsforhold.

Innskudd gjeres ved fl. sende eller
levere opplysni ng ene til Databank, Mi
nem logisk-Geologisk Museum, Sarsgt.
1, Oslo 5.

«I nnsk y t er» er enhver, uansett al
der, utdannelse, y rk e eller nasjonali
tet som hal' gjort godkjent innskudd.
Banken gil' innskyter skriftlig kvitte
ring (ev. «diplom» ) for mottatt inn
skudd, men ingen betaling. God kjen
nelse er betinget av at minimumskra
vene anfe r t ovenfor er oppfylt. Det
forutsettes at innskyter pA sin side
etter beste evne hemmeligholder steds
angi vels e for sitt innsk udd og ik ke
foretar innsamlin g av urimelig om
fang.

§ 3
Innskuddene hoIdes samlet i et lAst

arkiv ve d museet og forvaltes av to
fast ansatte vitenskapelige medarbel
de re ved museet, som ifolge ansettel
sespapirene ikke hal' loy til A drive pri
vat innsamling. Ved opprettelsen er
forvalterne J. A . Dons (bes tyrer ) og
W. L. Griffin (forst ekons erva tor). Se
nere forvaltere oppnevnes av museets
styre etter innstilling fra aIle ti dligere
forvaltere som er i live.

§ 4
Banken rna ikke over la t e opplysnin

gel', gitt i form av innsk udd, t il per
soner som kan tenkes A foreta innsam
ling for salg. Unntatt herfra er opp
lysninger som eventuelt rnA gis grunn
eier f. eks. i forbindelse med forslag
om vern.



§ 5
Innskyter har krav pA A bli under

rettet i rimelig tid i forveien nar en
forekomst blir besekt av banken ferste
gang etter at innskudd er gjort. Fors
kere som av banken gis i oppdrag A
undersoke en «innskuddsforekomst»
palegges A relge bestemmelsene i disse
statutter. Innskyters navn vil normalt
bli nevnt i avhandlinger som beskriver
forekomster kjent pa grunnlag av inn
skudd.

§ 6
Banken mottar og forvalter ogsa

innskudd fra geologer som vil publi
sere data uten A angi neyaktig lokali
tet, av frykt for rovdrift. I avhandlin
gen kan da anferes at lokalitets-angi
velse er deponert i databanken.

§ 7
Mineralprever som tilherer innskudd

kan innlemmes i museets samlinger.
Istedenfor neyakttg lokalitets-angivelse
fAr da proven databankens registre
ringsnummer.

§ 8
Mtneralprever museet mottar til be

stemmelse eller som gave, kan betrak
tes som innskudd nar tnnsender/gtver
samtykker i dette og vil rette seg etter
statuttene.
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§ 9
To eller flere innskudd pll. samme

forekomst kan godkjennes nar inn
skyterne har funnet forekomsten uav
hengig av hverandre, og fortsatt arbei
der uavhengig av hverandre. Hvis en
mineralforekomst er, eller er blitt,
kjent av mange kan banken beslutte A
betrakte opplysningene gitt til data
banken, som frigitt. Innskyter{e) vil
da bli underrettet.

§ 10
Banken har rett, men ikke plikt til

A sake en mineralforekomst vernet som
«nat urminne», eller treffe andre ytter
ligere tiltak for ll. beskytte den. Slike
tiltak, herunder ogsa forslag til spesi
elle offentlige vernebestemmelser, skal
om mulig pa forhll.nd forelegges an
gjeldende innskyter.

§ 11
Endringer i bankens statutter kan

bare gjeres av museets styre etter at
amatarforeningenes felles-styre eller
tilsvarende gruppering har hatt mulig
het for A uttale seg om innholdet i
endringsforslaget.

Statuttene er godkjent av
Mineral-Geologisk Museums styre

11/121974
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KONGSBERG S0LVVERKS HISTORIE
Eortsat t [ra forrige nummer

Gr unne ne til a t solvverke t i si n ti d gi kk
- n edenom og h je rn » val' mange. BI. a .
ha dde den s to re spre dn inge n av driften
gjor t a t kontroll m ed a rbeide rne val'
umul tg . Mang e mo tte opp til monstr ing ,
m en gi k k s iden h jem til si n egen Iille
bed rift . Lik eled es val' arbei ds ti de n galt
lagt opp da a r be ide r ne forst motte opp
t il mo nst r ing, side n t il bonn, og sA gikk
de sam me n til g r uve ne. Dermed ble det
knapt 5 til 6 effe k tive arbei dst ime r i de
5 arbei ds dagene i uka. Mange av a rbe i
derne drev s it t eget Iille bergverk ute
pA berghalden e, m en ik ke a lltid pA til 
feldige steder , m en del' hvor det tidligere
val' dumpet fullverdig maim. Derfor ble
ba re 1/3 av se lve t utnyttet, men hadde
kontrollen vm rt slik som under Sehlan
bu sh , vill e det s to re underskuddet pa
over 100 000 rd pr, I'll' vrert forvandlet
t il de t do bbelte i oversk udd.

Det va l' ogsa meget rot inn en admi
n istrasj on en da de forskjell ig e funks jo
nreren e ikke hadde fAtt fa st opptrukket
mynd ighet sli k a t de ofte motarbeidet
hverandre uten a t noen visste hv em som
ege ntlig val' a nsva r lig.

F or A bed re si ne k Ar provde arbei derne
A k la g e til kon gen i Koben ha vn , me n
ledelse n pA solvverke t so rget se lv folge
lig for' a t de som sk ulie overbringe kl a
gen ikke fik k reisetillatelse. Men det
val' pA den ti d en enestaende so lidari 
t ettsfo lelse blant arbei derne m ed bl. a .
La rs P etersen Stor hoff so m foregangs
mann . H er skal ogsa slagorde t «Aile
so m en og en som a ile » ha oppstat t ,
N oen a v a r bei de rn es utsendinger som
ul ovli g dro til Kobenhavn, ble f r ivillig
t vangsvervet i f re m me dlegion en og
se ndt til Danmark-Norges k olonier, uten
a t de noen gang fikk se familien sin
igj en .

Kongsberg solvverk ble nedlagt i 1805
et t e r kon geli g resolusjon . Arsaken val'
det s to re underskuddet da k on g en i d isse
ti der t re ngte pengene til h elt a ndre for
mal (Napoleonsk r igene). N edl eggelsen

---

val' en stor ulykke for a rbe iderne, og vel
1600 av dem matte fA fattigunderrstot
telse. Det ble pabudt foreldrene A se nde
barna i lrere hos forskjellige handver
kere, me n da det val' fA av dem som
kunne fo rtsatt bo pA Kongsb erg , matte
mange 12-14 Ar in ger fo r lat e hj emmet
og dra til Christi ania eller Kobenhavn
hvor de gi k k en k um m er lig tilvrerelse
imot e. Det sa m me gjorde mange av ar
beid erne so m dro til Kobenha vn for A
prove A fA arbeid. Noden bl e sA stor i
Kongsberg p . g . a . den dArlig admini
strerte nedleggelsen at grey Wedel
Jarlsberg sA seg nedt til A punge ut av
sin private kasse for A h jelpe til.

Allerede i 1815 bl e det nedsatt en ko
mite for A undersoke om man skulle
gjenoppta driften etter selv. I komiteen
satt bl. a . Wedel J arlsberg, Jacob Aall,
John Collett og Steenstrup. De nedla en
innstilling om at man skulle begynne
provedrift i Kongen s og Armens gruve
og slA Fredriks stoll inn til disse gru
vene.

r 1832 va l' Fredriks st oll fort inn til
Kongen s /A rmen s gr uve og mege t r ike
solvleier val' bli tt avde k k et . Allerede i
1833 ble det utvunnet 40 000 mark fint
selv som val' over 5000 mark mer enn
det som noen sinne val' blitt utvunnet
pA et I'll'. Og dette resultatet ble opp
nadd m ed 10 prosent (400 ) a v a r beide rne
og 1/3 av utgiften e fra dansketiden.
Overskuddet betalte proved r iften fra
1815 med ren t er s ren te. Overskuddet i
enkelte I'll' ( 1833- 60) val' oppe i 250 000
spd., dvs. 300 prosent overskudd, mens
hele statsbudsj ettet va l' pA 3 millioner
spd., sA verket hadde en enorm betyd
ning.

Man forsto t idlig at p. g . a. selvmal
m ens ujevne tilgang , m atte man sette av
ert sst ro ss er til bruk i underskuddsperi
od or. Allerede i 1854 val' verdien av
ertsstrossenes maIm anslatt til 1 million
spd. Man begynte n A A lure pA om det
val' bedre A drive ut disse er tsstrossene
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for sA A sette av et dr iftsfond pA 1 mil 
lion spd. som vill e kaste av seg vesent 
lige rent er . Dette ble samme Ar godkjent
av Stortinget.

I begynnelsen var det ikke behov for
driftsfondet, og renteavkastningen gikk
i statskassen. Men senere da selvprt
sene sank, kan verket takke driftsfondet
for at det klarte seg.

Solvet pA Kongsberg opptrer hoved
sakelig gedigent eller i forbindelse med
svovel. Ganske ofte er det funnet store,
rene praktstuffer av selv, enkelte gan
ger pA 100 kg, og den sterste skal ha
vei et omkring 500 kg. Det gedigne sol
vet var formet som tykke trader og
ka lles derfo r tradsolv. Denne forekomst
mate er meget sjelden og ikke noe annet
sted kan oppvise slike st uffer so m
Kongsberg. Derfor finnes det se lv fra
Kongsberg pA de flest e museer omkring
i verden. .

I 1870 og utover foregi kk der store
forbedringer og moderniser inger av drif t
og maskinell ved verket. Ved stolldri ft
ble det brukt fyrsetning frem til 1880
a rene til tross for at kruttsp rengning
for fo rst e gang ble prevet i 1670-Arene.
Grunnen til det mi nimale bruk av krutt
sprengning var at man ikke hadde skik
kelig boreutstyr. Derfor gikk det ras
kere med fyrsetning til tross for store
problemer med ventilasjon. Men i 1883
gikk man over til dynamittsprengning,
noe som ekte effektiviteten pro arbeider
med 300-400 prosent.

Arbeidsdagen for en arbeider i 1860
arene var vel 10 timer dagen i 41/ 2 dag,
fra mandag morgen til fredag formid
dag. Lonnen pro bergmAned, som det
gAr 13 av pA et Ar, var vel 30 kr. Ar
beidstiden ble nA forandret slik at man
arbeidet fullt ut i 5 dager, I 1874 var
lonningene kommet opp i 50 kr. proberg
maned, Det var et velordnet pensjons
system for arbeidere, og etter 36 Ar i
tjenesten f ikk de utbetalt 16/19 av full
lenn i pensjon. Det var likeledes pensjon
for enker og farlose .

Etter monopolmetallismens innforelse
bygget de fleste land sitt pengesystem
pA gull i stedet for pA selv. Dermed fa it
prise n pa solv som i Arhundrer hadde
veert 150 kr. pro k g, da landene nA friga
sine lagre samtidig med at det var over
produksj on pa sel v.

Fra 1890 gikk det derfor dArlig for
solvverket . I begynnelsen dekket re n
t ene fra driftsfondet underskuddet, men
se nere matte staten skyte til penger.

Forste verdenskrig innfluer te vold
somt pA driften av verket bl , a . med
st ore okninger av lonnsutgiftene og ma
t er ialutg iften e. Man matte nA drive pA
den rikeste maImen i de tilgjengelige
malmpar tier, noe som he m met driften
etter krigen da man kom pA underskudd
med malm letingen.

Et stykke utpa 1920-ta llet begynte
den st or e depresjone n A gjore seg gj el
dende. Mater ialprisene gikk i vreret og
lonningene ble re dusert for A re dusere
underskuddet, Totalt ble lonningene i
lepet av 1925-1930 nesten halvert, sam 
tidig som det ble sagt opp en del arbei
dere. Men det gikk ikke bedre med ver 
ket av den grunn, og da de t viste seg at
utgiften e var m indre ved A legge ned
driften og bare holde gruvene ved like
og A betale pensjon til arbeiderne enn
A fortsette driften. Dette forte med seg
vesentlige reduksjoner av driften.

I 1920 ble det bygget en ny og mer
moderne smeltehytte ved Saggrenda, og
i 1937 foreslo stiger Bjarne Sannes at
det i smeltehyttens gamle bygning skulle
oppfores et museum, som ble apnet i
1945. Det har en stor kulturhistorisk
verdi da det tar for seg levesett og ar
beidsmetoder fra 1623 til 1957 da verket
ble nedlagt.

I 1943 stoppet man driften av Kon
gens gruve; man var da kommet 1067 m
under overflaten, og det vil si vel 600 m
under havflaten. Kongens gruve har si
den den ble oppdaget i 1923 gitt vel 600
av de 1300 tonn selv som er blitt utvun
net fra Kongsbergs solvgruver.

Under krigen ble det sprengt ut vel



1750 kbm i Kongens g r uve i Kr istian IV
s to llniva, og det ble brukt som lagerrom
fo r r iksanti kvare n og riksa rkivet. Se
nere har s tatens k ornla ge r og en gren
av forsva ret flyttet inn ve d s ide n a vo

Det var nA klart fo r aIl e og enhver
a t verket g ik k s in undergang imote. Alt
i 1930- Aren e hadde det vrert pA tale A
leg ge ned ve r ke t , men p. g . a . den store
a rbei dsloshe ten ble dette ikke gjort.
Men na, dvs . i begynnelsen av 1950
a re ne var det tvert im ot mangel pA
arbei ds kraft . Man fikk oppre t te t et av
vik lingsst y re og driften ble stadig inn
skren ket. Det ble slutt pA malmletingen ,
og man tok ut de kjente partier m ed
maim so rn man visste vill e gi avkast
ning ; og i 1957 ble verket endelig lagt
ned ette r vel 333 a rs drift av uvurderlig
betydning for landet vart, og for Da n
ma rk.

J ohn Brommeland

DEl BLIR STEINlREFF
pA FOSSHEIM!

SA bli r det F ossheim-seminar i Ar
cgsa :

Denne g lede lige meldin g er kommet
N AG S-Nytt-red aksjonen i hende fra en
av vare s torste a mate rsarnlere og «st ein 
k jen diser», Torgeir T . Garmo. Meldin
ge n fra Torgeir er kort :

«Liksorn i fjo r vii det i Ar bli a r ra n
gert 'St ei ntreff' pa F ossh eim den 17
mal. Program me t er enna ik k je bestemt
i detaljar, m en det vii i Ar bli la g t m eir
vekt pA g enerell geologijkvar tre rgeo
log L SA snart p rog ra mmet er klart, vil
det bli sendt ut gjennom dei ym se s tein
k lubba r og direkte til dei so m m atte
ynskj e det.

Altsa : Vel mo tt i Lorn de n 16. mai!
T orq eir T . Garmo»

Sa en ke lt kan det s les . For redak te
rc ns egen regning star til foy elsen om
a t de t e r Ii hape a t sA mange so m mulig
melder seg. 17. m a i-helg en fa lle r i Ar
sa rnrnen m ed pinsen. og man fAr en
lang -helg pA linje m ed den i f jor, da
man hadde et fanta st isk oppho ld i den
va k re Loms-bygda. Men ingen er A sam-
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les om kvelden, f redag 16. m ai , SA bru
kes 17 . mai-dagen til utflukter og ut
forskning av de int ere ssante ornrader
rundt omkring.

I fjor tok man ogsa hensyn til at en
del kanskje matte foretrekke A feire na
sjonaldagen pA en n oe annerledes mate,
Derfor ble det a rrangert langtur for de
mest steingale, mens no en fikk vrere
igjen i bygda, oppleve 17. mai i den
vakre ki rken, se barnetoget, eggedosis
m j konjjakk! et c. Disse tok en kortere
tur om ettermiddagen. Det var en fan
tastisk opplevelse.

18. mai bl e brukt til heldagsutflukt,
og kommer vel til A bli lagt opp pA
samme mate i ar. Mens man sA bruker
mandagen, som ogsa er helligdag, til A
se seg litt mere om, og samtidig tenke
pa returen . . .

Opplegget i fjor ga ogsa rom for indi
viduelle hensyn. Man trengte savisst
ikke vrere noen «stor t ra ver» eller ha
«k jem pekondis» for iI. vrere med pa ut
fl uktene. Etter det forelopige opplegg
blir det altsa like interessant i ar, men
da fAr man i tillegg et mere inngAende
kjennskap til den generelle geologien,
ikke bare ren mineraljakt. Og det skulle
vel noen og hver av oss trenge? La oss
hape pA full oppslutning pA Fossheim i
pinsen.

R ed .

GEOLOGI FOR BEGYNNERE
Det har f ra nybegynnere vrer t ytret

enske om geologi pA begynnerstadiet.
Da geologi er et meget vidt begrep , er
det vanskelig A vite hvor man skal be
gynne. J eg vil faktisk foresla en liten
og r im elig bok i ser ien «Det lille uni
versitet». Tittelen er : Berga rter , m ine
raler og sm yk kestener. H er kan m an
finne enkelt stoff om berga rter og mine
raler. Litt om hvordan bergarter er blitt
til. Illustra sjoner og en kort fork la r in g
av de m est a lmi nnelige m ineraler . Vi fin
n er en kort innforing i hvordan man
skal sarnle og identifisere mineraler .

N Ar man sA ha r lest de nne bok, ber
m an gA til m er avanserte ve rker .

A nne Spilsberg
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DIAMA NTSAGB LADE R - S LI P E S K I VE R M . M .

geoden
stein og holloyulsl yr

boks 78
IJ7S H~n

R A.S TE N F OR S U P ING

F ASE TT E RT E S TENE R - MI N ERALER

P LAST E TU I E R F OR M IN E RA LE R

" GLOSS AR Y OF MI NERAL SPEC IES "

"S L I P A STE NAR "

Pri sl i ste p'£ f o r e s pe r s e l .
tl f . (oz) IH 57 ;~

ANATASFOREKOMSTEN ER FREDET!

Mineralogisk-Geologisk Museum ble
oppmerksom pA at det i flere Ar har
foregAtt innsamling av kvartskrystaller
med pAsittende anataskrystaller fra en
forekomst i Matskorhre ved Nibbehelen,
Ullensvang statsalmenning. De mengder
som er tatt ut er betydelige, det dreier
seg om en hule, ca . 10 m, drevet med
enkle midler som hammer, gravered
skap og k roker. De som har tatt ut
material et er amatersamlere, anleggs
a rbeid ere, mineralhandlere osv,

Materialet er bl. a . frembudt til salg
i utlandet og i Norge. De oppnAdde prl
ser er meget heye.

«Direk tora t et for Statens Skogen> som
har tilsyn med statsahnenningene, ble
kontaktet ved brev fra museet 26.11.74
hvor man anmodet om at et spesifisert
vern ble etablert. I Direktoratets svar
av 17.12.74 antares at lesrtvning og fjer
ning av stein slik det har foregAtt her,
er generelt forbudt og forholdet kan
rammes av straffelovens §§ 396 og 399.

Et oppslag pA «st edet» skal bekjentgjere
at virksomheten er ulovlig. Oppslaget
gis felgende ordlyd: «F or bud. Fremgra
ving, Iesrivtng og fjerning av stein og
mineralforekomster pA statens grunn i
Matskorhre, Ullensvang statsalmenning
er forbudt. Overtredelse straffes etter
straffelovens §§ 396 og 399 . Direktoratet
for statens skoger den 17.12.74.»

Skogforvalteren blir pll.lagt Il. ordne
oppslaget sA snart som mulig og a vg ir
innberetning sA snart forholdet er bragt
i orden, Direktoratet gAr ut fra a t mu
seet selv or lent erer de aktuelle amater
geologer og kommersielle samlere om
ulovligheten ved virksomheten.

Museet seker ved denne redegjerelsen
sA langt som mulig A gjere saken kjent
for de so mhar samlet pA stedet, og de
som i fremtiden ville samle her.

De to paragrafer det refereres til i
straffeloven er:



§ 396. Med B"der eller med Famg5el Ind
til 3 Maaneder slraffes den , som uden
Berelligelse bygger paa , graver, spreenqer,
saar eller planler l, lregger Vei eller Gang 
sli over eller dr iver Hu5dyr Ind paa Grund
i andens Besiddelse ...
§ 399. Med beter eller med fengsel innl il
3 mlmeder strattes den som forever noon
eller §§ 255 . .. slraffbar handling med
hensyn iii 1. i skog, mark eller eng vrer
ende slen, sand, ler, jord, gj"d5el, mine
rater, torv, mos . ..

Det er og sa a ndre paragrafer som her
kan veere aktuelle, f. eks.

Slraffelovens § 257 . For lyveri slraffe5 den
som borllar eller medvirker til a borlla en
gjensland som hell eller del vis liIh" rer en
annen i hensikl a skaffe seg eller andre
en uberelligel vinning ved liIegnelsen av
gjenslanden.

Det er en ege n «Lov om erverv av
kvartsforekomster» a v 17. juni 1949.
Den gjelder ogs1l. drift av sadanne, og
tilsier at man m1l. ha konsesjon. Som
kv arts ansees i denne lov: Kvartskrys
tall er. k ry stallkvarts og kva rt s it t .

Kvartsforekomster f. eks. p1l. Hardan
gervidda ilia ogsci a nsees beskyttet a v
fornminne-Ioven fordi s teinalderfo lk hal'
t a tt kva rts her f ra t il vape n og re ds kap.

Det kan opplyses at de a matorer som
museet ha l' vrert i direkte kontakt m ed ,
ha l' me dde lt a t de ege ntIig ikke p 1l. for
hand va r pa det ren e med at deres ut
tak val' ulovlig. De hal' sagt fra at de
vii levere til mu seet den vese ntI ige del
av mate rialet og a t de ik ke vii fremby
t il salg det Iille de eventuelt vii beh olde .
Etter dette finne r vi det na turlig at ogsa
de andre som hal' sam le t p il. denne loka
Iitct g jor Iike dan. F ortsat t salg av
kl·t1 rts IIII'd (l ua tas [ra denne lokalitet
lII (i bctraktes som en ulovlig handling.

Det er gjort avtale med lokalkjente
slik at museets representanter med til
la telse fra «Direk tora tet for Statens
Skogen- skal foret a en befaring. evt. en
det a ljert undersokelse i omradet, sil.
sn art dette er mulig. Forekomsten antas
i\. ha meget stor vit enskapelig verdi.
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En senere henvendelse til Direktora
tet om iI. fil. et tilsvarende forbud mot
innsamling av beryll et sted i Nord
Norge, er i forste omgang avslatt med
den begrunnelse at innsamling av verdi
fullt materiale rent generelt er forbudt
overalt i Nord-Norge hvis ikke grunn
eiers tillatelse foreligger. Spesielle for
bud for enkeltforekomster vii kunne fA
folk til iI. tro at det er tillatt iI. samle
aile a ndre steder.

Saken har klargjorl al del generell er
forbudl ulen tlllatelse a ta mineraler fra
prival eller offenlllg grunn nar mineralene
er av en vi55 verd i og delle gj"re5 for
egen vinn lnqs 5kyld.

Museet hal' ikke satt i gang disse
sake ne for A be kjempe amatorenes virk
somhet, me n bade arnaterer og yrkes
geologer er interesserte i A. fA. vite hva
det finnes av lover og bestemmelser. Er
de t feiltydninger, eller forer de til uhold
bare tilstander, rnA vi rette p A. forholdet.

Johannes A . Dons
bestyrer

JERESMEDLEM I OG

OG hal' pekt ut s it t andre eeresmed
lem. Dette skjedde pA arsrnetet, og in
nehaveren a v rer esmedlemsskapet er
«mannen so m ik ke ve t hva det norske
ordet nei innebrerer», fo r A. si tere for
mann Anne.

Forstekonservator William Griffin ved
Geologisk Museum hal' , etter OG's opp
fatning, gjort seg fortjent t il eere sme d
lemsskap ved sin a lltid like s tore trnete
kommenhet overfor a ile m edl emmer, en
t en man hal' hatt store eller smA prob
Iemer, «Be om iI. fA. en omviser p A. mu
se et en sondag formiddag eller en fore
dragsholder en lerdag ettermiddag . ..
Eller ved en hvilken som heist anne n
a nledning. Gr iff in er den som stiller
opp, alltid like blid, og alltid like venn
Iig mot oss aile. understreket formann
Anne idet hun overrakte Griffin diplo
met og et synlig bevis pA at han nA
altsa er for reresmedlem A regne .. .
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HEDEMARKEN GEOLOGIFORENING

Moter.
Foreningen har hatt kurs med fore

lesninger om mineraler, edelstener, berg
arter og fossiler. Forelesere har vrert
foreningens medlemmer. 30 fulgte kur
set. Dessuten har det vrert holdt et host
mote med kvartrergeologi og grunnvann
som hovedtema.

Utferder.
4 utferder i sommersesongen, hvorav

to i samarbeid med Hedmark-museets
venner. Steinsholmen ved Moelv, grunn
fjellsomrAdene ser for Hamar og Laten
almenning var noen av malene, Turene
gikk med privatbiler.

Utstillinger.
Furnes Ungdomsskole !:lIe overrakt en

geologiutstilling som besto av en topo
grafisk Iandskapsmodell over ,geologien
i Rtngsaker/Hamar-omradet, samt plan
sjeserie, bergarter og rossller fra Mjos
omradet som takk for godt samarbeid
under kurset. Foreningen hadde ogsa en
stand pA Hamarmart'n. Her ble Hede
markens geologiske historie gjennom
de siste 1200 mill. Ar presentert ved hjelp
av 7 fargeplansjer. En topografisk mo
dell og landskapsbilder med geologiske
forklaringer ble vist sammen med berg
arter, mineraler, krystaller og fossiler
fra inn- og utland.

V el 15000 m ennesker besa den geo
logiske stand, enkelte bade 2 og 3 gan
ger, og den fikk god omtale bade i presse
og radio. Medlemmene viste stor hjelp
somhet bade for, under og etter utstil
lingen.

Sl ipe- tromm elanlegg.
Foreningen har fAtt ferdig et trom

melanelgg .k onst ruert av Johan Justas. .
Det kah ta .20 bokser om gangen, dvs. at .
20 medlemmer .kan benytte anlegget
samtidig.

Henv endels er.
Foreningen har hatt mange henven

delser fra enkeltpersoner, skoler, offent
lige etater om geologisk bistand. For
mannen har holdt gjesteforelesninger
ved flere skoler og arrangert utferder.
PA Tangen barneskole ble det laget en
geologiutstilling som ledd i en starre
«na t ursti». I forbindelse med lrerernes
kursdager ble det laget et enkelt kurs
opplegg som ble fuIgt av ca . 140 lrerere.

A propos Gjovik: Det nye styret ber
forsake et f'ramstet i Elverums-omrAdet,
hvor det er eket interesse.

M edlemstallet.
Tilgang pA medlemmer siden forrige

arsmete har vrert 40, pro idag er det 130
medlemmer.

0konomien.
Foreningens akonomi rna sies A vrere

tilfredsstillende. Utsendelsen av NAGS
nytt vil matte fore til kontingentforhoy
else.
VALG:

Formann Ole Nashoug (gjenv.)
Ellen Marie Gjerdrum
Astrid R,msen (ny)
Bjorn Solli (ny)
Ove Haug
Gerd Herigstad
Carl E. Sjogren

Varamenn:
Per M. Tvengsberget
Arve Vatnebryn
Ester Flesjo (ny)
Terje Stabell (ny)
Ragnar Kleppe
Kr. Grotte
Jens Petter Vangen {ny)

Valgkomite:
Ragnhild og Jan H. Olstad (ny)

Revisorer:
Inger Marie BJorke ·og Olga Stensrud

Representanter iii Fellesrlldet:
Formannen og Arne Johansen.
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VINTERIVARPROGRAM FOR HEDEMARKEN GEOLOGIFORENING
Fretlaq JJ, . mars : «Istidens herjinger pa

Hed emarken» ved prof. Skjeseth. Kvel
den vies kvartrergeologi.
Metested: Hedemarksmuseet (Dom
kirkeodden) kl. 19 .30 .

Sondag 6. april: Besek pa Skogbruks
museet i Elverum. Vi gjennomgAr geo
logiutstillingen: «F ra fossiler til bre
demte sjoer i Nord-0sterdalen.» NB!
Ta med hele familien . Entre kr. 3 ,00 .
F'remmate pA Skoabruksmueeet kl.
11.00, Delta gere f'ra. "Hamar-omrAdet
samlcs pa Stortorget kl. 10.30, slik at
billose kan fA transp ort vid ere. .

Fr('l1l/.'1 2;';. april: Kort foredrag om fos
s ile r i Mjo somradet. Vi g jennom gAr
H ed em arksmuseets ste insa m lin g.
F rcmmote pi\. Hed emarksmuseet kl.
19 .00 .

17 .. I I' . 0fl I !I , Ill/Ii : Vi beseker Torgeir
Garmo ( No rgcs storste private stein-

sam le r ) i Lorn. Det blir lang weekend
med daglige geolog iutferder fra hans
hotel. Mer detaljerte opplysninger fel
ger senere.

Sondag 15. j un i: Vi ta r en titt pA geo
logiutstillingen pA Tangen skole fer
vi vandrer pA «st ein ja k t» langs stren
dene i Tangenvika. SAfremt Flemming
RostgArd er hjemme, og han har tid
til A ta imot oss, kan det hende at vi
besoker hans «Solvsm ie» p A Espa.
Ta med hammer og nistepakke.
Fremmote pA Tangen skole kJ. 11.00.
Deltagere fra Hamar-omrAdet samles
pa Stortoiget kJ. 10 .30.
Utf'erdene skjer som tidligere med pri

va tbiler. De som hal' ledig bilplass rna
hjelpe de billese, slik at aile fAr kjare.

Vel mett til arrangementene.
Styret

ALV OLAV ROPSTAD 4674 KILEFJORDEN

Smykker og sjeldne mlneraler

OM UTLENDINGER
Dcrs om F ell cs radet ik ke hal' gjor t noe

vedtak i sa ken om utlendingers m ed
Icmskap i norske ge olog iforen ing er , og
debatten rortsetter. vil jeg gjerne delta
i denne de batten m ed et innlegg.

Jeg vil med dette yt e mitt bidrag til
debattcn om utlending ers medlemskap
i norske geolog ifo re n inger.

Fo rst vil jeg si m eg en ig i store trekk
i de innlegg som er skrevet til ferdel
fo r medlcmskap fo r utlendinger i NAGS
nr. 3. J eg vil ikke reklamere for noe
m edl cmskap i utlandet, men de utlen
d injz r-r sorn onske r a bli medlem bor fA
bli dettc . FOI' a ha en lit en kontroll med
sokcrne er det en mulighet A kreve a n 
bt'faling fra den forening sekeren herer
til i sitt land. Utlendinger bosatt i Norge
bor l ikcst illcs med no rske statsborgere.
Bcgrunnelsen for a utelukke utlendin
gpr harvel forst og fremst sammenheng
med vern av spesielle forekomster og

mineralforekomster generelt.
Den andre grunnen er den litt egois

tiske som sier at det vi har skal vi ha
for oss selv og ikke dele dette med uten
forstAende. NAr det gjelder vern av mi
neralforekomster er det lite vi oppnar
ved A utelukke utlendinger fra forenin
gene, da foreningen ikke er det rette
sted for opplysninger om forekomster.

Jeg tror foreningene skal arbeide mer
innenfor sine egne rekker. En uting er
salg av mineraler ved motel' og sam
menkomster i foreningenes regi. SA
lenge det er ekonomisk ge vinst ved slikt
salg er ingen mineralforekomst av in
teresse sikret mot A bli revet.

Det er nok flere momenter som kunne
veert med her, men jeg vil heller opp
fo rdre til et samarbeide med utenlands
ke samlere istedenfor A vise dem fra oss.

Stig Chr, Seven ius,
Arendal.



Fellesradet hal' diskutert denne sa
ken, og fattet forsAvidt en beslutning,
et forslag til vedtak, som i realiteten
innebairer en koordinering av arsmete
vedtak i de fleste foreninger. Dette er
gAtt tilbake til de respektive foreninger,
sli kat det kan gjennomdiskuteres, evt.
en dres, og man kan komme frem til et
vedtak som dekker samtlige foreningers
syn. Da det nA forelepig ikke er tillatt
A referere fra FellesrAdets motel' gAr
jeg ut fra at medlemmene gjeres kjent
med vedtaket gjennom sine foreninger.

(R eds . anm.)

Som ventet ble det de batt da punk
tet om m edlemsskap skulle settes opp i
de nye vedtektene for OG. Her val' man
srerlig inne pA det omdiskuterte punkt
om utlendingers adgang til medlems
skap. Ifolge vedtektene, og etter en
grundig debatt del' sakens forskjellige
aspekteI' ble dref'tet , heter det n A i OGs
vedtekter : Medlem kan aile bli som bor
i Norge, er enig i foreningens formAl og
som betaler kontingent. Da hadde man
en tid hatt tre forskjellige formuleringer
til avstemning, formuleringer som hver
pA sitt vis val' i trAd med styrets for
slag, m en so m kanskje gikk noe videre.

NOQ8K
8TEIN-tIOBBY

PC>6TBOK6 3702.
CAMLIDYEN.08LO
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Be klager.

I min artikkel : «Glimt fra en strand
og bidrag til : Debatt om vern», ble av
snittet om Arsaken til den nedbrudte
kystlinje helt me ningsles, fordi bo ksta
yen I i ordet ral val' skiftet ut med en
v og derved blitt til ravutvinning. Hadde
ral (som eksporteres i tonnevis) , veert
rav, ville nok den danske beta lin gsba 
lanse veert en helt annen enn hva den
er i dag.

Jeg burde nok ha oversatt det danske
ordet «ra l». Som en forklaring skriver
jeg av et lite avsnitt fra et dansk hefte,
u t en A oversette: «Som et k a ra k t er is
tisk landskabselem ent rnA ogsA nrevnes
de ralfyldte strandarealer, hv is enorme
flintmrengder vi dner om havklinter, del'
er ne dbrudt under bel gernes rasen. Det
mater iale , del' r ulles frem og t ilba k e i
ha vstokken, slides og formes til r ulle
st en og sand af forskellig finhedsgrad
og transporteres af de skrAdt indle
bende belger la ngs, stranden ind i bun
den af Vigso bugt og Jammerbugt, hvor
det manifesterer sig i de mange ral
lejer langs herredets kyst. Ralforekoms
terne pA stranden varierer en del og
meget tyder pa, at del' sker en stadig
materialevandring i estllg retning.»

Da det jo er «r revlerne» utenfor og
den dyptgAende «ralen » p A selve strand
bredden som beskytter det flate landet
fra havets innhugg, er det uforstAelig at
politikerne hal' tillatt slike dype og kilo
meterlange utgravninger. Tro om det
nytter for danske geologer A advare en
folkevalgt regjering fOT den tillater at
naturens eget vern blir fjernet fra disse
utsatte steder pA den danske Vestkyst?
Jeg kjenner ikke til hvorvidt det ble
gjort. Men et bedre samarbeide m ellom
regjering og vitenskap i aile land, ville
i sannhet veere onskelig!

Dagny Hoffmann

Vi beklager at «ra l er blitt til «Ra v» .
SAvel i manus som i sats star det fak
tisk «ra t», men dette er rettet i korrek 
turen. Det eneste vi kan skylde pA er
«prentesva r t en» .

R ed .



OSLO OG OMEGN
GEOLOGIFORENING
Postboks 3688, Gamlebyen, Oslo 1
Postgiro 2 23 17 36

Medlemsmote t irsdag 1. april kl. 18 .30
i Kunst- og hAndverksskolen, Ullevals
veien 5.

T irsdag 29. april kommer operasjons
sjef Thor Siggerud og forteller om Sval
bards geologi. Dette blir samme tid og
sted,

Onsdag 11. j uni blir det igjen et mete
i Nordengarden , Akersgt. 35 , kl. 18 .30.
H er vil Carl Lang snakke om sliping og
populrer ge mmologi.

Dessuten ha r mineralgruppa meter
16 . a p r il og 14. mai, Disse meter blir i
Nordengarden , hjernet Akersgt./Karl
Johansgt. Doren e er apne fra 18 .15 til
18.45.

TUROPPLEGG VAREN -75

Frammote pa 0stbanen (pa rker lngs 
plass sjeside n ) presis k l. 9.00 na r ikke
annet er bestemt.

U tgiftene k r 3,- pr mil deles m ello m
passasjerene i de enkelte biler.
13/4 F'[ordvangen /N esodden.
27/4 Konnerud/Drarnmen.
11/5 Semsva nn et/.Asker.

P A denne t uren vil professor Stei
nar Skjeseth vise oss hva som har
skjedd ned gjennom tidene.

25/5 0stfold.
8/6 Slemmestad (Fossiltur ) .

22/6 Weekendtur.
Vi tar forbeho ld om sma fo randrin

ger.
T ur g r upp a i 0 G

ININORDEN
INJ FORSII<RING

Vi gjer forsikring enklere
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ARSM"TE
Av Arsberetningen rremgar det at ak

tiviteten i OG har vrert stadig stigende.
Man har ekt medlemsmassen fra 77 til
162 i denne perioden, og gir en del av
reren for dette til de aktiviteter som har
vrert gjennomrert : Utstillingen i T0yen
Fritidsklubb, samt de forskjellige akti
vitetsformer og kurser i de nye lokaler
i Platous gate.

At aret har vrert godt viser ogsA
regnskapet.

Ellers viste beretningen at det har
vrert st or aktivitet i de forskjellige
gruppene, og man har hatt en r ekke vel
lykkede utflukter t il kjente og ukjente
forekomster.

SAvel a rsberetn tng so m regnskap ble
godkjent enstemmig. Det oppsto en del
debatt omkring ved t ek tsendring en e, som
omta lt a nnet sted i avisen .

Styrets sammensetning ble:
Formann : Anne Spilsberg ,

Sig r id Undsets vei I , Osl o 6.
Tlf. 27 6646

Viseformann : Inger Hagen,
Deichmansgt . 27 , Oslo 1.
Telefon 20 55 46

Sek ret rer : Berit Ore t tum , H egg evn. 15 E ,
1480 Slattum. T lf . 77 83 26

Kasserer : Karin Somerville,
Mellergt, 47 , Oslo 1.

Styrem edlemmer:
Freddy Egsreter, Bevervn . 27, Oslo 5.

Tlf. 253127
Erling Kamphaug, T iurvn. 1 A,

2006, Levenstad, Tlf. 71 44 91
H a ra ld Folvik, Torm odsvei 12,

1473 SkArer. Tlf. 704204
Vara m enn :
Ca r l Lang , Oddva r Solbergs vei 160,

Oslo 9. Tlf. 1047 83
Sv ein Johannessen , Kjetils ve i 5 a,

Oslo 4. Tlf. 22 35 05

SISlE: Brann i Platousgt.!
OG 's lokaler ble skadet i fo rbindelse

m ed en brann 10. april i garden hvor vi
holder til. Vi vet enna ikke hva som vil
skje med gArden.


