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SIDEN SIST
Godt nyttar til oss aile sammen . Det var meningen fra var side a start e det
nye aret med et nytt format pa NAGS·nytt , dette viste seg imidlertid a bli
dyrere enn antatt , sa vi har lagt denne ideen pa is inntil videre .
Vi har denne gangen med en del artikler om frednlng og mineralvern. Na har
vi vel egentlig ikke sa mange direkte fredede omrader i Norge , men vi steter
sta dig oftere pa restriksjoner av forskjellig slag. Denne utvik1ingen vil fortsette
og yare spalter er apne for aile opplysninger og innlegg om dette temaet.
Redaksjonen avsluttet 30 .02.81
Dagfinn M. Pedersen

NYTT FRA FORENINGENE

Diverse varprogram 1981 (fra mars og utover).
Bergen:

20/3 - Mineraler i vest-Norge , Karl Dalen .
22/4 - Slipeaktivitetsdag pa museet , Agot Kirkebe
og Bjarne Stavenes.
20/ 5 - Bergverkshistorie fra Bergensornradet, 0ystein
Jansen , metestedet er Geologisk Museum , kl . 19.00 presis.
Apent hus , Ekrengt. 1, Sandviken, kl. 19.00: 13/3 og 2/4 .

Vestfold:

10/3 - Kvarts , Thor Andersen
Avholdsfo lkets hus , Slagenveien 21, Tensberg kl . 18.00

Drammen:

Metekvelder 6/3 , 3/4 , 8/5 , 8/6 , 7/8 ,4/9 , 2/10,6/11 og
4/12.
Turer 14/6 ,28/6,23/8 og 13/9 .
Turene starter fra Bersen, N. Strandgt. kl. 09.00 presis.

Sunnhordaland:

26/ 3 - Svalbard 1979, Harald Breivik.
23/4 - Mineralkveld, H. Breivik og Arne Vatten .
21/5 - Jordskjelv, Leif Wedee .
Metene starter kl . 19.00 presis .
26/4 - Tur til B0m1o og Hisjo
28/5 - Tur til Krokkanuten, Skjold
14/6 - Tur til Sanda Zinkgruber
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Gjovik:

Meter holdes pa Gjevik Ingenierheyskole .
13/3 .Kl. 18.00. Minimesse, sammen med Hedemarken og
Valdres Geologiforening.
25/3 : Kl. 18.30. Arsmote.
08/4 : Kl. 18.30. Preparering og verkteybruk ved Jan Sveum.
Film fra turer.
24/9: Kl. 18.30 . Medlemsrnete med kaseri.
Turer: 10/5 ,24/5,12-14/5 (Weekendtur).

Hedemarken:

15/3: Tur til Geologisk museum i Oslo. Buss pa HOBterminalen i Hamar. pamelding tlf. 21 350
27 /3 : Mote pa Hamarhus kl. 19.30 .
Geologien i 0sterdalen ved J.P. Nystuen.

F RA ARSMELDINGENE.
Vestfo ld: Arsmote 7/10-80 . 5 turer og 9 medlemsmeter. Foreningen har til
disposisjon for medlemmene microskop , steinsag, trommelmaskin , bibliotek pa
ca 80 titler og en liten refereansesarnling. Etter en del problemer med mote lokale leier foreningen na Avholdsfolkets hus i Tensberg for medlernsmeter.
Arets store loft var arrangementet »Nordisk stein og mineralmesse» pa Barkaker i august , et 100% velorganisert og vellykket arrangement. Arets regnskap
la pa ca 16.000,- kr . og viser et solid overskudd til a mote neste regnskapsar
med .
Odda: Arsmote nov. 1980, etter foreningens ferste arbeidsar. Foreningen arbeider med a lage en omfattende HardangersarnIing og har derfor arrangert
7 lokale turer, pluss en helgetur til Stord/Bemlo. Medlernsmete hver maned
og metested er et selvoppusset tilfluktsrom hvor man ogsa kan motes til apent
hus hver torsdagskveld . Da er ogsa steinsagen til disposisjon . En omfattende
oppgave foreningen har patatt seg er a katalogisere og presentere en stein- og
fossilsarnIing gitt til Odda kommune i 1945. 0konomien tillater ikke de store
leftene , naturlig nok for en nystartet forening .
Drammen : Arsmote 2/1-81. 5 turer og 11 medlemsmeter. Foreningen har
montert 2 utstillinger, en i Drammen Folkebibliotek som stod i hele 4 maneder , og en for Byplankontoret som hadde utstilling pa Konnerud pa Drammensmessen. Foreningen er i vekst, har god oppslutning, bibliotek pa ca. 40
titler , og viser et regnskap pa ca. 16.000,- kr.
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Oslo: Arsm0te 18/1-81. 14 turer og 8 medlemsmeter, 1 auksjon og 2 jule- og
hestfester , pluss diverse kurs. Foreningens blad , OG-nytt , kom ut med 6
nummer i 1980. Foreningens medlemmer disponerer et fyldig bibliotek med
bl.a. NGT og NGU forholdsvis komplett, samt en del tidsskrifter. Foreningen
stiller ogsa med egne referansesamlinger for mineraler , bergarter og fossiler,
samt enkelte lokalitetssamlinger. Maskinparken b~stAr av 7 slipemaskiner , 1
polermaskin, 2 diamantsager, 6 trommelmaskiner, 1 microskop , UV-lamper,
m.m. En dagsutstilling ble arrangert pA Kunst- og Handverkskolen som ogsa
er stedet for alle rnedlemsmetene. Apent hus hver torsdag i »Bjernebo»,
foreningens lokale hvor alle andre aktiviteter foregar. Arsregnskapet pA ca.
38 .000 ;viser solid ekonorni.

Kongsberg: Arsm0te februar 1981. 5 turer og 11 meter. Foreningen har ca.
100 medlemmer og leier lokaler (tilfluktsrom) av kommunen.
Samarbeidet med Bergverksmuseet er meget godt.

Hedemarken: Arsm0te februar 1981. 5 turer og 4 meter. 4 kurs i foreningen ,
samt et kurs ved Ole Nashoug for leerere i »Hedemarken blir til» der var 100
pameldte . 0konomien er god med et arsregnskap pAca kr. 22.000,-
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Halden Geologiforening hadde 24 medlemmer i mars , de har holdt kurs i
geologi for AOF og har anskaffet steinsag og trommel.
Foreningen sprer informasjon om klubben og geologiske omrader i omegnen
ved en folder i postkassene.

Moss og Omegn Geologiforening har 80 medlemmer . Kontingenten er kr. 150,pl. ar, innmeldingsgebyr er kr. 300 ,- De har lokaler i kulturhuset »Hadeland»
i Rygge , hvor de har slipeverksted og bibliotek. Moss har holdt flere store utstillinger i det siste, 9 dagers utstilling pa hesten og en utstilling i mai med
motto »Geologien og mennesket». Her ble steinkunst bade fra naturen og fra
menneskehand vist .

Drammen Geologiforening har 50 med lernmer. Kontingenten er kr . 30 ,- pl.
ar. Sereverer kaffe og kake r gratis pa metene . Har veert med pa bingoarrangement og har tjent penger til driften del. Driver registrering av forekomster og har fatt stette av staten til dette . Har gitt ut et fotolit.trykk av et skrift
fra 1790 om Konnerudomradet , En bank har stettet dette , og trykket er til
salgs for kr . 95 ,-.

BYTTEKONTAKT - TYSKLAND
(F OSSILER)
Dr. Med. Nikolai Stradomsky
Uppe Hochte 47
2820 Bremen 71
WEST GERM ANY
Walter Lammers
Roalndstr . 14
4000 Dusseldo rf 30
WEST GERMANY
BYTTEKONTAKT - 0STERRIKE
(MINERALE R)
Franz Dworzak
Ubyveien 41
1750 Halden
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NAtU~S~IN!
DEKORATIVE BERGARTER

MED VAKRE MULlGHETER
RIKr UTVALE I :
GULV- OG FASt\DEPLA1E?

MONlJMENTER I MARMOR
OG GAANITT.
M/N ERALS1UFFER •

HV IT M/lRMORSINGEL

KONNERUD GRUVER VERNET
Av David W. Johansen
All mineralsanking ved og i Konnerud gruver er for tiden ikke tillatt. Det er
flere arsaker til dette og noen av den siste tids begivenheter skal her nevnes.
Gruvene har siden varen 1977 veert vernet som en del av et sterre vemet omrade. Herunder ligger ogsa mineralforekomsten Sataskjerpet. For he1e det
vemede ornradet gjelder forbud mot mineralsanking uten spesiell tillatelse fra
Dramrnen komrnune og grunneiere. Disse opplysninger er av nyhet for de fleste.
For , bortsett fra en liten notis i lokalpressen , har det offentlige ikke gjort noe
for Akunngjere verningen, oppsetting av skilter etc. PA grunn av dette eller
rettere sagt pA mangel av, har mineralsanking fortsatt som fer .
Av andre Arsaker ble vaskeristoller. stengt pa samme tid. Etter 14 dager var
deren meislet opp og mineralsarnlere had de igjen adgang.
Ved siden av mineralsarnlere, har Skoger Historielags »gruveut valg» vist stor
interesse for gruvene . Gjennom arene har de arbeidet meget aktivt for bevaring
av anleggene. De har uttrykt ved flere anledninger at alle rna fA drive med sin
hobby, herunder ogsa mineralsanking i Konnerud gruver .
Da Drammen kommune avsluttet
sikringene ved gruvene sommeren
1980, uten A sikre stollene, tilbod
»gruveutvalget seg A sette doren til
vaskeristollen istand . Dette had de
kommunen og grunneieren , Toll
Tollum , ingen innvendinger imot.
Drammen Geologiforening fikk tilbud om A disponere nokkel . Samtidig med dette inngikk Skoger
Historielag en avtale med grunneieren at for framtiden skulle
»gruveutvalget» disponere over gruvene med anlegg mot A folge opp
verningen. Det er utarbeidet planer over dette som ikke skal berores her .
Noen dager for doren til vaskeristollen ble satt istand var »gruveutvalget» pA befaring i Konnerud
gruver. De patraff her en gruppe
mineralsamlere . Disse holdt pa i
en storre druse. Begge grupper
snakket sammen uten at prob7

lemer oppstod. Senere pa samme dag, ble »gruveutvalget» enig om a stenge
gruvene for all mineralsanking. Forbudet gjelder ogsa for offentlige institusjoner. Tilbudet om nokkel til Drammen geologiforening ble trukket tilbake.
Saken ble tatt opp pa Drammen Geologiforenings arsmete 2. januar. Her ble
undertegnede bedt om a ta kontakt og avklare situasjonen.
Formannen i »gruveutvalget», Nils O. Larsen ble kontaktet og kunne opplyse
felgende : Mineralsankingen , som foregikk med grov redskap , hadde ingenting
med amatersamling a gjere. Samtalen med mineralsarnlerene avklarte snart
at de sakalte grove redskaper var noen lange meisler, og de mente at deres oppfersel ikke var k1anderverdig.
Pa undertegnede virket historien noe overdimensjonert fra gruveutvalgets
side.
Saken forte sa til et lengre mote med Nils O. Larsen. Han uttrykte beklagelse
over at de litt for raskt hadde gjort seg opp en mening om mineralsamlere.
Blandt annet i dagspressen.
En gjenapning av vaskeristollen blir ikke aktuell uansett , men de ville prove
a legge forholdene til rette for mineralsamling ved a frigjere to sterre omrader
for sommeren. Det vil bli satt opp skikkelige oppslagstavler ved gruvene med
kart og opplysning om hvor mineralsamling kan forega.
Grupper som vil SE seg om i gruvene, vil fa adgang ved a kontakte Nils O.
Larsen . Ordningen blir som prove, og kan senere utvides dersom samlere respekterer gjerder og stengsler og holder seg utenfor disse.
For de som har samlet fritt her i alle ar, betyr dette en stor begrensning, men
adgangen til mineralrikdommene ved Konnerud gruver rna holdes apen for
fremtidige mineralsamlere .
Kontaktadresse :
Skoger Historielag, gruveutvalget.
Formann Nils O. Larsen. Rervollveien 3, 3030 Konnerud , TIf. (03) 81 43 9S
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KONNERUDGRUVENE YED DRAMMEN
Av Odd Halsen.

Konnerudkollen danner et av de mest markerte trekk i det landskapet vi ser
rundt i byen vAL En del av steinhaugene rundt gruvene er synlig lang lei. La
oss ta en tur opp og se det som er igjen og friske opp minnet av det som engang
var.
Vi tar Konnerudveien over stromrnorenen og krysser Gamlebakkene som tidligere var hovedveien mellom byen og gruvesenteret der oppe. Etter fl ha tatt
skralies oppover, snor veien seg inn i Konnerudbygda. Vi krysser Hauanveien
og svinger ned til Gramsborg. Der er et av de ffl navn som er igjen fra gruvetiden. Ellers har de eldre gardene »ruds-navnet omtrent alle sammen, og det
forteller at bosettingen er kommet forholdsvis sent her i bygda. Vi kan ta en
sving ned mot bekken og opp til kirken igjen. Nede langs bekken Ifl storparten
av verkets bygninger: smelteovner, pukkverkene og alt det som herte med til
administrasjonen. Na er det ikke annet tilbake enn »aftern»: de store slettene
med sand som ble tilbake etter utvaskingen av malmen.
Veien felger sfl den samme rute som malmkjererne brukte , og vi fort setter
rett opp, mens hovedveien svinger av til venstre og fortsetter over evre Konnerud helt til Mjendalen. Like ovenfor veikrysset fflr vi steinhaugene ved Oran
gruvene pfl heyre side. Sfl svinger vi opp pfl sletta under steinhaugene - eller
berghallene som de gamle gruvefolkene kalte dem oSletta er bygget opp av de
sveere masser av stein som ble sortert fra da de tok ut malmen. Nar vi sa legger
til alle berghallene rundt omkring , og tar i betraktning alt det som er kjert
bort til veifyll , sfl [fir vi noe begrep om dimensjonene av virksomh eten som
har veert her en gang.
For fl ffl noe oversikt kan vi ta en sti oppover til venstre og svinge opp til plataet
ved Wedels-eie. Etter fl ha sett pfl utsikten , tar vi en oversikt over verkets historie.
Verkets historie kan stfl som eksempel pa den gamle norske bergverkshistorie
i sin almindelighet. Det skifter fra optimisme og pagangsmot til det svarteste
mismot , om og om igjen,
Det begynte pfl 1600~tallet med spede forsek, men noen drift ble det ikke fer
Chr. Stubberud satte seg i forbindelse med bredrene Cicignong 1726. De tok
prove pfl jernmalm og sendte den til Eidsfoss, men den »fordervede den evrige
rnalm», Det ble satt opp en preveovn, og da det viste seg fl veere bra kopperog blymalm, ble det i 1729 sikret gruverettigheter her og samtidig pfl en rekke
forekomster pa 0vre Eiker.
Ute pa Selvig i Sande ble det reist smeltehytte, for der kunne de lett skaffe
den nedvendige vannkraft til knusing av malmen. Det trengtes kapital, og i
1730 ble det dannet et participanskap med 15 av tidens formaende menn som
deltagere, bl.a. Fr. A. Wedel Jarlsberg. Det samlede innskudd var 5280 Rd.
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~Jverste del av skissen viser en profil av gruveomrddet sett fra vest.
Nederste del er samme omrdde sett ovenifra. Den innbyrdes plassering av navnene pd enkelte av gruvene er noe usikker dadet varier
noe pd eldre skisser. »ehrlich wdhrt lang» forkortes til »Ehrlich»,
»Treue Schone» kalles fru Schone».

Skal vi si det svarer til noe slikt som 200.000,- kr i var tids penger? Forst i
1734 fikk de begynne ;1 smelte .
Det 'hadde kostet ;1 starte og driften var dyr. Seerlig var det frakting av malm
ut til Sande som var kostbar og besvrerlig. Vi klager over veiene i dag, men de
hadde dengang veier som bare var for en sti ;1 regne. Eierforholdene ved verket
skiftet stadig, men Greven matte ta stadig sterre del av byrdene.
I. I 737 - 38 fikk han tilkalt fagfolk fra Tyskland, og det som var i Sande ble
flyttet til Konnerud. N;1 ble det bygget aniegg for pukkverk, smelting og risting
i rekke og rad langs bekken. Det gikk med vannkraft, men det er bare ikke
noe sterre nedgangsfelt for bekken. Hver drape var kostbar . P;1 kartet over
verket fra 1741 er 'det bare en utvideIse av bekken der Stordammen ligger na.
Der ble s;1 lagt sveert arbeide p;1 regulering av vannforsyningen med dammer
overalt hvor det var mulig ;1 sanke litt, og Stordammen ble det den er idag.
Samtidig var de plaget med vann i gruvene. Det ble heist opp ved hjelp av
hestevandringer (gjebler).
Kong Fredrik V besekte verket. Greven forsekte ;1 selge hele herligheten til
kongen for det det hadde kostet ham, men hans sakkyndige fant at verdien
bare var en brekdel av forlangendet, s;1 det ble ingen handel. Det ble tatt opp
nye partshavere, og verket fikk utvidet sine privilegier. Verkets folk ble fritatt for utskrivning til militzertjeneste, og bendene kunne ilegges mulkt dersom de ikke utferte den kjering de ble palagt , Stadig ble det tilfert kapital,
men like lite hjalp det. Gjelden ekte, selv om det enkelte ar fikk bra driftsresultat. Seerlig var det vannmangelen som var skyld i elendigheten. Kanskje
er det ikke helt riktig ;1 bruke uttrykket elendighet. Vel var det mange som
tapte store belep pa bedriften, men sa skaffet den levebred for et helt lite samfunn gjennom en menneskealder. Det var opptil 350 mann p;1 verket, med velordnet adrninistrasjon, eget rettsvesen og til og med en trygdeordning »knappskattkassen» hvor verket bar utgiftene.
Da verket stadig gikk med ekende underskudd, matte driften innstilles i 1770
og det hele ble soIgt ved auksjon i 1777 . Til da var det utvunnet 36 tonn kopper, 445 tonn bly og 7 tonn selv, til en verdi av ca. 370.000,- Rd, i var tids
penger ville det blitt atskillige millioner kroner.
Den som har fortalt mest utferlig om verkets eldre historie og fortjener ;1
huskes, var Erland Thoresen. En tenker uvilkarlig pa Falkbergets »Johannes».
Thoresen begynte som smagutt a arbeide pa verket. Han rna ha veert en usedvanlig begavet kar og fikk hjelp til ;1 skaffe seg kunnskaper og innsikt. Pa sine
eldre dager fikk han pensjon og eiendommen Thorsberg pa Konnerud. Han
hadde da oppsyn med det nedlagte verk, og fikk rikelig tid til a skrive ned
historien om »Det Jarlsbergske Selvhaltige blye- og kobber-verk» der han summerer opp sine erfaringer: »Ikke sjelden ere uheldige anleeg ligesa videveerdige,
som de heldigere ti af hine drager den Forstandige Advarsler, som, lagde pa
Hjertet , kan komrne ham til nytte».
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Thoresens arbeid ble offentliggjort etter hans ded av Faye i Topografisk Journal for Norge 1799 - 1800.
Da gruvedriften var stoppet opp, satte den meget driftige nye eier av anleggene,
Hickman , igang en hel del virksomhet der oppe. Det var sagbruk, steperier,
spikerverk , teglverk, m011e osv. Det varte ikke lenge fer det sluttet med kon kurs. Under de senere eiere var der endel industri i mindre malestokk ,
Og gruvene la der urert, helt til 1851 da »Pinto Perez» i London forpaktet
dem og startet stort, men de ga opp for vanskelighetene etter 1 ar.
I midten av forrige arhundre var forholdene unektelig helt andre enn pa 17
hundretallet. Dampkraft matte kunne klare det , der vasshullog hestevandringer
hadde kommet til kort. I 1866 satset »Dillwyn & Co,»i Swansea mye pa verket.
Gruvene ble temt for vann. For transport av malmen ble det anlagt en »Kjerrat»
ned til Pukerud. Trallebanen ligger der enda . Ved Pukerud ble malmen knust
og vasket med dampkraft og sligen ble fraktet til Swansea. Men dessverre:
Damp var ikke nok til a gjere driften regningssvarende. Teknikken utviklet seg,
og i vart arhundre var det kommet nye muligheter og nye metoder. I 1905
tok det belgiske selskap »Mines de Jarlsberg» fatt der de andre hadde sluttet.
De drev inn en tunnel »stoll» fra nordsiden av asen pa heyde med bunnen av
gruven 212 m.o.h. Den er 800 m lang. Ved dens utgang ble det anlagt knuseri
og vaskeri. Na var det elektrisiteten som matte klare kraftproblemet. De store
mengder med vann som de trengte , skaffet de seg fra elven ved a pumpe det
opp . Bade de og Dillwyn drev vesentlig pa sink. Det gikk helt til aksjekapitalen
var brukt opp i 1913 . Muren etter det store vaskerianlegget ligger der som et
minne om herligheten. Til disse utenlandske selskapers unnskyldning rna en si
at de ikke hadde hatt anledning til a lese Thoresens visdomsord.
Mere om det gamle verket finner vi foruten i det nevnte skrift av Thoresen ,
ogsa hos Hans Strom: Egers beskrivelse og i Skogerboken.

-.....

Vaskeriet nede i lia po nordsiden
av Konnerudkollen da »Mines de Jarlsberg»
drev det 1905 - 1913. (etter fotograji).
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Geologi.
Hvordan det na kan ha veert med hensyn til Konnerud som bergverksornrade,
sa har det i alle fall veert et eldorado for mineraloger , kjent og sekt av spesialister. For bare a nevne to : Brasilianeren d'Andrada som undersekte traktene
omkring ar 1700 og fant og beskre v derfra den granattype som kalles andradit.
Og sa rna fremfor alle nevnes V.M. Goldsmith. Hans store verk : Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet (1911) handler for en stor del om Konnerud
og mineraler fra dette streket.
Nar vi gir oss i kast med a lete etter mineraler i steinhaugene, kan vi ikke vente
a finne det storslagne overalt og med en gang. Det aller meste som ligger der
er ganske vanlig stein som matte skaffes unna for a na fram til malmen. Store
omrader av haugene blir derfor uten interesse. Men der de ternte nar de arbeidet i en are eller en gang, kan vi kanskje veere heldig a finne mange slag pa et
lite omrade.
Vi kan starte sydligst i reysene. Der er det ofte bra blyglans som klumper eller
sma arer i steinene. Den er her ofte sterkt blasvart anlepet pa overflaten ,
merkere enn den vi finner i Dalen gruver. Det var denne blyglans som innehold t selv (opptil 0,3 %). Videre finner vi her ofte stein med sterk bla eller
grenn farge.
Det ferste er lasur, det annet er malakit og begge deler forekommer nesten
bare som et overtrekk pa eller en impregnering i stein. Og begge deler er dannet ved forvitring av koppermalm.Vi finner derfor ofte kopperkis i samme
steinene. Sa gar vi opp til gruveapningene i den nordlige delen av omradet.
Der ser vi i fjellsidene noen opptil meterbrede ganger i fjellet med et merkt
svakt metallglinsende mineral. Dette er sinkblende. Streken er hvit , den kan
savidt ripes med kniv , ved slag spaltes den lett opp i flere retninger og ligner
ofte pa granat , men denne har et glassaktig brudd og er hardere. Denne sinkblende er temmelig jernholdig. Jernfri sinkblende slik som vi kan finne i andre
skjerp i distriktet , er oftest lys glassaktig med svak gul, grenn eller brun farge.
Egenvekten er omkring fire. Her ser vi ogsa forskjellige typer av granat , som
regel i hoper av millimeterstore krystaller. Det kan veere den lyse grenne , gule
eller brune grossular eller den marke andradit. Den kan ha et vakkert overtrekk som gir metallglans.
Pa veien ned gjennom steinhaugene finner vi rikelig med kvarts i sma vannklare
eller svakt blaviolette krystaller, omtrent som stumpt spissede sekskantede
blyanter. Kvartsen er sa hard at den riper glass. Overalt finner vi kalkspat. Den
er hvit eller svakt farget og spaltes opp i skjeve terninger. Enkelte ganger finner
vi den som hoper av tynne flak og er vi heldige , kan vi finne den som sekskantede krystaller. Den kan i det hele tatt ha mange former. Den er lett a ripe
med kniv, og drypper vi en drape syre pa den , sa vil det bruse (kullsyre).
Flusspat finner vi ogsa overalt. Den kan variere i farge fra blasvart over i det
grennlige til helt klare fargelese krystaller, og den kan finnes i sma vakre helt
regelmessige oktaedre (to firkantede pyramider satt sammen), og den kan veere
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i terning eller ha samme former som granat. Oftest fmnes den i uregelmessige
klumper. Hvit strek, kan savidt ripes med kniv. Den kan lyse nar den varmes
opp i me rkt rom .
Ellers finner vi hyppig svovelkis (messinggule terninger ) , kopperkis som er
merkere bronsefarget og oftest anle pet (enda merkere belegg) pa overflaten.
Av jernmalm er der forskjellige typer . Jemglans er her oftest som merke
matte tunge klumper. Dersom vi riper pa disse svarte klumpene , blir det red
strek. I den nordlige del av feltet er der en god del av red leirjemstein. Det ser
ut som der skulle veert blandet inn murste in i fjellet.
Epidot er et av de mest almindelige mineralene , men som oftest er det bare
som tette grenne band i fjellet (omkring skibakken ), av og til ser vi den som
hoper av tynne grenne naler. En oppregning av alle mineraler som finnes i
omradet vil veere hensiktslest . Enten er de sjeldne, eller ogsa forekommer de i
en slik form at de vanskelig kan kjennes igjen etter en beskrivelse.
Det advares pa det bestemteste mot a ga innover i gruvegangene. Grunnen er
tildels meget usikker , og steinene henger ofte sa lest i taket at det faller ut ras
til stadighet. Man finner langt lettere mineralprever i haugene utenfor.
Etter a ha gatt over berghallene fra syd til nord , kan det veere umaken verd a
felge en av de stiene som gar omtrent horisontalt videre bakover ilia. Der
kommer vi til Kjerraten, eller rettere der den HL Vi ser langs den snorette
leypa helt ned til Pukerud. Lengre oppe i lia la det en stue i gamle dager,
Sataplassen. Det var noen innflyttere fra Hallingdal som hadde fort navnet
med seg. I noen sma skjerp som er vanskelig a finne na forekommer en del av
de sjeldnere mineraler som Goldsmith beskrev.
Tverken
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Nar vi er kommet tilbake til sletten under skibakken , kan vi ta en sti nedover
til venstre , gjennom noen enger og ned i skogen. Vel hundre meter under sletta
kommer vi ned pa en gammel vei. Den er mosegrodd na og brukes bare delvis
som ternmervei. Den gar til venstre mot vaskeriet, og det kan veere umak verd
a felge de fa hundremeterene dit. De sveere murene som star igjen virker
temmelig umotivert i dag, men det er rart hvor vakkert ruiner og forfall kan
ta seg ut bare det blir gammelt nok! Her har vi da kontaktstollen. Den gar innover til de dypeste delene av gruvene. Noen hull gar enda dypere , men de er
fylt med vann.
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MINERALER FUNNET VED KONNERUD GRUVER
Av David W. Johansen

Listen omfatter mineraler som med sikkerhet er funnet eller beskrevet. Endel
usikre funn er utelatt.
Aikenitt
Aktinolitt (x)
Albitt
Andraditt (x)
Anglesitt (xx)
Apophyllitt (x) (s)
Aragonitt
Asuritt (xx)
Aurichalcitt (xx)
Blyglans (x)
Bornitt
Brochantitt (xx)
Cerusitt (xx)
Cupritt
Desmin (x) (s)
Diopsid (x)
Emplectitt
Enargitt
Epidot (x)
Fahlerts
Flusspat (x)
Gips (x)

Goethitt (xx)
Greenockitt
Grossular (x)
Hedenbergit (x)
Hemimorfitt (x)
Hornblende (x)
Hydrozinkitt (xx)
Idaitt
Jernglans
KaIkspat (x)
Kloritt
Kobberglans (x)
Kobberkis (x)
Kvarts (x)
Langitt (xx)
Linaritt (xx)
Magnetitt (x)
Magnetkis
Malakitt (xx)
Molybdenglans
Molybdenoker
Orthoklas

Psilomelan
Pyrolusitt
Rhodonitt
Rosasitt (xx)
Salitt (xx)
Sinkblende (x)
Sinkspat (xx)
Sinkvitriol (xx)
Svovelkis (x)
Selv
Selvglans
Vanadinitt (xx)
Vesuvian (x) (s)
Vismut
Vismutglans
Vismutoker
Wad
Willemit (x)
Wollastonitt (x) (s)
Wulfenitt (xx)
x : sterre krystaller
xx: microkrystaller
s: Sataskjerpet

Har noen kjennskap til andre mineraler enn de som er listet, vil jeg gjerne
here om det.

TIDSFRIST FOR STOFF TIL NAGS-NYTT:
Nr. 2 , 1981: 1.05.81
Nr. 3, 1981: 1.08.81
Nr. 4, 1981 : 1.11.81
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PORTRETT: OLAV BJORDAM
Av William Hultgren

AIle som interesserer seg for stein, om det er en amatergeolog eller om det er
en profesjonell geolog, sa er det et navn alle fer eller senere stifter bekjenskap
med: BJORDAM.
Som avslutning pa sesongen, tok jeg den ferste sondagen i oktober og satte
kursen mot Bamble.
For meg er det a komme inn hos Bjordam som a komme rett inn i 1001 natt
der krystaller glitrer og spiller mot meg fra alle kanter fra de ca 1100 forskjellige mineraler som sarnlingen omfatter.
Og her enskes gjester velkommen. Olav og Magdalena, som begge er levende
interessert i stein, forteller at rundt regnet sa er det et par tusen mennesker
som arlig er innom, og i gjesteboken ser vi da tydelig at gjestene setter pris pa
beseket .
Noen ganger kan det jo bli litt
trangt utpa tunet, forteller Olav,
som for eksempel engang i sommer
da det plutselig sto 3 busser med
120 pensjonister pa tur.
Men det er bare hyggelig at folk
kommer innom, for det merkelige
er at alle som har denne interessen
for stein ogsa er sa hyggelige
mennesker, sier Olav. Med sine 72
ar bak seg og de fleste av dem levende opptatt med stein, er det mye
kunnskap og erfaringer Olav sitter
inne med, og mange gutter og pik er har fatt sine forste innforinger i
mineraler og bergarter her .
Og steininteressen deles ogsa av
Magdalena. Hun forteller at hun er
oppvokst i naheten av gruvene pa
Odegard ens Verk . Som ungjente
var ikke hun opptatt av stein, men
sa var det en gang som Olav var pa
friertur at han hadde tatt med et
prakteksemplar av en solstein og det resulterte i en interesse for mineralet
samtidig som frieriet gikk iorden.
»Og na er det 46 ar siden», sier Magdalena, »og det har veert 46 ar med stein
rundt oss pa alle kanter, og stein det gir meg en god avkobling. Men jeg rna
vite navnene pa rnineralene og hvor de kommer fra», sier hun . »Og vi synes
begge to vi er heldige som kan bo i et land med sa gode muligheter til a dyrke
en slik hobby».
Utlendingene som kommer innom setter ogsa pris pa gjestfriheten her, og
praktstuffer fra alle verdens kanter star igjen som minner.
Nar det gjelder amaterers sarnling, sa er det bra at mineraler som ellers ville
gatt tapt blir tatt yare pa, Men det rna ikke drives rovdrift slik vi har sett fra
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enkelte andre land, slik at senere generasjoner ikke skal fA muligheten til A
se pene mineraler i sitt rette milje. Og det rna ogsa tas kontakt med grunneier, spesielt der det er sma forekomster.
Og disse ordene fra Olav rna vi selvsagt veere enig i.
Og mineralsamlingen hos Bjordam, den skal fortsatt utbygges. Sonnen Einar,
som har vokst opp mellom mineralstuffer deler foreldrenes interesse. Med
hans interesse for sliping kan vi vel gA ut fra at slipte steiner vii fA sterre plass
i samlingen i framtiden.
Selv synes jeg det er en opplevelse hver gang jeg tar muligheten til Ase en slik
samling, og derfor er det ogsa godt Ahere nar jeg gar:
»Velkornmen tilbake til Bjordarn».

DET GAMLE BERGVERKET I LAURION, ATTiKA, HELLAS
Av Karen Grieg

Laurion ligger ca. 6 mil syd for Aten pa halveya Attika. Bare navnet har et
historisk sus over seg, og fremdeles kan man vandre omkring uten Atreffe et
eneste menneske. Hvis man er heldig kan man riktignok mete pA en landskilpadde eller to. Men de er jo noen forhistoriske skapninger som glir godt inn i
miljeet , og ser ut til Atrives godt i de gamle berghaldene.
Laurion er idag forst og fremst kjent for sine mineraler , og en del av disse er
faktisk forst beskrevet herfra. De gamle grekeme hadde nemlig smelteovnene
sine neer sjeen , og smelteprosessen var nok ikke sA effektiv som idag. Mye av
slagget som ble kastet pA sjeen inneholdt fremdeles blandt annet en god del
bly. 1 lepet av 2000 Ar har saltvannets innvirkning pa slagget gjort at det har
oppstatt interessante og sjeldne forbindelr som Laurionit, Fiedlerit , Boleit,
Diablolit og mange flere som er godbiter for samlere fra hele verden.
I oldtiden var Laurion , som er et omrade pA 200 km2 , kjent for sitt selv som
ble utvunnet av den sterkt selvholdige blyglansen. Tusenvis av slaver arbeidet
for A utvinne dette selvet som gjorde sitt til at grekeme vant mange kriger.
Antakelig begynte fenikerne denne gesjeften aIlerede 800 iir f.Kr. Men drift en
kom forst skikkelig igang 200 iir senere, da man gjennom den Solonske Lov
om bergverksdrift , fikk ordnete forhold, ogsa ekonomisk og nar det gjaldt
sikkerheten til slavene. Det var dessverre ikke av humaniteere grunner at man
fikk laget bergfester som sikret grubene. Slavene var nemlig statens eiendom,
og var en vesentlig grunn til at produksjonen kunne opprettholdes. De ble
skaffet tilveie gjennom krigene, og nar det var fredstid ble det vel ikke sa mye
nytt »menneskemateriell» tilfert , og grubene matte sikres.
Avkastningen ble ferst fordelt mellom borgeme i Aten, og senere under Temistokles Ar 480 f.Kr. brukt til Abygge en kjempeflate som vant over perseme i
slaget ved Salamis. Perikles AI 450 f.Kr. brukte selvet til Afullfere Akropolis
i Aten. Berernt og ettertraktet fra den tiden var tetradrakmen i selv fra Laurion
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preget med den atenske uglen. Selvet had de en renhetsgrad pa 996 promille .
Med de peleponnesiske og sicilianske krigene kom nedgangen. De store tapene
gjorde at de ikke fikk nok slaver til grubene . Spartanerne hadde dessuten okkupert et strategisk viktig punkt i Attika, og tvang atenerne til a oppgi arbeidet
i grubene. Dermed ble de avskaret fra sin hittil viktigste inntektskilde. Den
tomme statskassen og umenneskelig utnytting av slavene forte til store opprer
hvor oppsynsmennene ble myrdet.
Man kan idag male rikdommen til grubeeierne nar man vet at Leks. eieren
Nikias, som hadde kommandoen over halvparten av den sicilianske ekspedisjonen, som endte sa tragisk i ar 413. matte betale heIe utrustningen av
egen lomme . Ogsa den gangen var det dyrt med krigfering, det skal ha kostet
ham 500 talenter. Et talent var 26 ,2 kg selv. Senere forsekte romerne seg pa
bergverk i Laurion , men det gikk visst ikke seerlig bra . Bergverket ble nedlagt
og glemselens sler ble trukket over Laurion helt frem til 1841 , da det i stor stil
ble satt igang omsmelting av det gamle slagget. Som for nevnt hadde de gamle
grekerne ikke veert effektive nok , og det gamle slagget inneholdt fremdeles
mengder bly/solv . Dette har veert drevet med godt resultat heIt frem til for
noen ar siden.
Man ser rester etter grubedriften overalt. Langs stranden liggergamle tipphauger
og slagg. Tippen er blitt til rullestener , og det tar jo som kjent noen ar. Forst
da fatter man alderen av dette bergverket. Og det skjedde mens vi her i Norden
mange steder levde pa steinaldervis .
Oppe i hoyden gar det gjengrodde
stier overalt , langs berghalder og
gamle ruiner , og man finner mineraler overalt i Laurion. Selv langs
bilveiene kan man stoppe , ga ut
av bilen og begynne a rote litt i
haugene , og vips sa finner man
gjerne fine flusspatkrystaller . Eller
man finner nydelig gips og mange
typer kalkspat. (Laurion er et
drornmested for kalkspatsamlere).
leg fant minst 20 forskjellige identifiserte mineraler og en del uiden tifiserte. De fleste mineralene er
riktig pene a se pa , flotte farger,
spesielt rna nevnes atacamit, annaO - r.l. •.:JJiJJ, '
bergitt og smithsonit. Men ogsa
fargesprakende malachit og azurit
Fig.1.
Et lite inntrykk av hvor star utbredkan man finne .
else grubene hadde i antikken.
(Kart etter Binder 1895).
. 1..
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Det er ingen som stopper en forelepig, selvom jeg felte meg litt flau hver gang
der kom noen forbi, mens jeg sto pa hodet i en haug. Man kan kanskje regne
med at en og annen greker fra landsbyene omkring med mineraler og drakmer
i blikket, som kommer og snakker flytende gresk til en. Det eneste man da kan
gjere, (hvis man ikke kan gresk, altsa) er a svare pa flytende norsk. Det gar sa
bra med fingersprak og litt sydlandske geberder. Min senn Alex (9 ar) ogjeg
ble invitert hjem til en slik amaterforhandler, Han hadde nesten hele sitt lille
hus fullt av mineraler. Vi ble servert en typisk gresk syltet tomat (sveert sett)
og kaffe med halve koppen full av sukker. Det smakte allikevel godt. Han
bodde der med hele sin familie, oppe i den gamle grubebyen Kamariza og
hadde selvfelgelig funnet meg i en tipphaug.
Vennlighet og hjelpsornhet meter man over hele Laurion. Ogsa en eldre mineralforhandler ville gjerne vise meg hvor jeg skulle finne diverse mineraler (han
kunne heldigvis litt fransk). Men det matte veere etter merkets frembrudd, da
han var redd for sine konkurrenter. Han stengte butikken, som foruten mineraler inneholdt nedstevete postkort av ukjent alder, gramrnonfonplater som
jeg helst ikke vil beskrive, og musikk pa band som han rna ha spilt inn selv. Vi

Fig. 2
Poseidontempelet (havets gud) Ira 400 f.Kr. pd Cap Sunion. Et av postkortene Ira mineralhandleren i Laurion..
kjerte avsted i merket, og der er det virkelig merkt, langt fra folk , og pa de
veiene som faktisk var verre enn de verste vi har her , (sann er det aile steder
nar man komrner utenfor ailfarvei). Jeg fant heldigvis stedet igjen i dagslys.
Hvis man tar seg en fottur, erterrenget fullt av sprekker og dype hull som ikke
er sikret. Sistnevnte innbiller jeg meg rna veere luftehull. De had de i antikken
ovner inne i grubene som serget for utluftning. Varmen gjorde at de matte
arbeide nakne. Funn viser at bergverksfolk fra den tiden hadde enestaende , for
sin tid , kunnskaper og instrumenter til radighet. Den visste ganske neyaktig
om erts1agenes beliggenhet. Fyrsetting som har veert vanlig i Europa forevrig
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ble ikke brukt her. Det var tvert imot forbudt. Verkteyet som grubearbeiderne
brukte var en 2 ,5 kg tung slegge, en 30 em lang meisel og dessuten en slags
hakke . Arbeidslys fikk de ved hjelp av oljelamper som var laget av leire og bly .
Det sies at er man heldig, kan man fremdeles finne disse 2000 flr gamle redskapene inne i stollene. Men ikke ville jeg sette livet til for det. I det hele tatt
skal man veere litt forsiktig med fl gfl inn i grubene . Mange (de Oeste jeg sa)
ser livsfarlig ut , og er det sikkert ogsa. Rasfaren er stor, og det har veert noen
stygge ulykker de siste arene . Etter hva jeg har hert har flere amatergeologer
blitt drept. Det med sikkerheten burde aIle tenke mer pa , og det rna bli en
selvfelgelighet pa kurs og ekskursjoner.
Turismen i Hellas eker stadig, og jeg er sikker pa at mange kommer til a legge
veien om Laurion i arene som kommer. Mitt hap er at man da ikke bare kaster
seg over mineralene , men ogsa tenker pfl den kulturhistoriske verdi som dette
2500 flr gamle bergverket har.
Geologisk er Laurionfeltet ganske komplisert , men herer t il det sakalte Attisk
Sykladiske Massiv.
Landskapet er bakket med plataer
og forkastninger. Jorden er karrig
og sveert vannfattig. Der er en del
pinjeskog , som er ideell og gfl tur
i, og nar man kommer opp i hoyden
er luften to rr og beh agelig. Vi tok
ryggsekk og niste fatt , og kunne
gfl hele dagen der oppe pfl de glemte
st iene. Utsikten er praktfull , og
man skuer ut over et azurblatt hay .
med Pose idon tempelet p fl Cap
Sounion i forgrunnen . Det dufter
av naletr eer og man horer cikadesang , man ser de gamle berghalder
og ruiner h vor slavene svettet og
slet. Det er virkelig ikke vanskelig
fl hensette seg et oyeblikk til den
tiden da Odysseys seilte forbi.

Fra Kamariza.
Bergen januar 1981. Karen Grieg .
Litt. henvisn.: Helge und Elmar Grolig. Lapis 1978. Weise Verlag , Munehen.
Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 3.
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OSSSTORSAMLEREIMELLOM
Av Helge Fjordvang

Forst viser vi R.G.'s siste anskaffelse! Pa grunn av aIle ryktene om fredning
og forbud mot steinsarnling har vi tenkt a gjere en innsats og sarnle et lite
lager ved hjelp av denne gravemaskinen .
Skulle vi fa for mye har vi tenkt a selge overskuddet til tyske og hollandske
turister. Evnt . kan vi leie ut gravemaskinen til andre , interesserte geologiforeninger.
Bilde 2 viser en liten del av det rense- og sorteringsanlegg som er nedvendig
for a fa det hele til a bli lennsornt .

Det siste foto er vel a regne som arets geologiske sensasjon.
AIle vet jo at virkelig gedigne selvstuffer er neermest umulig a finne i Norge
idag. Av den grunn ensker personen pa fotoet a veere anonym og han ensker
heller ikke a fortelle hvor han har funnet denne stuffen. Han ytret noe om et
evnt. bytte med en gull-stuff som ryktet pastar er funnet av noen fra O.G.?
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r--------MINERALNOTATER--------.
LEUCOPHANITT.
Mineralet forekommer pa to forskjellige mater i Saga-bruddet i Tvedalen :
I Vanligst er rene blekgronne , spaltbare masser ofte ledsaget avastrophylitt .
2 Sukkerkornig albitt er utbredt i visse deler av pegmatitten . Av og til finnes
en leueophanitt -albitt-sammenvo ksning med samme karakte ristiske , korntete
utseendc.

MELIPHANITT.
I et av bruddene i de sentrale deler av Tvedalen er det funnet meliphanitt i
o pptil 10 em store plateformige aggregater. Fargen pa denne meliphanitten er
rnork gul , til forskjell fra den sitrongule i Langesundsfjorden .
I Klastad-bruddet , Tjelling, finnes som sjeldenhet en meliphanitt som skiller
seg fra »ordineer meliphan itt » ved sin gronnlige farge .
Like sjeldent som pi! Klasta d , er mineralet i Bratt hagen , Lagendalen, hvor det
opptrer 4 - 5 mm store sitro ngule plater.
Svein A. Berge , Ragnar Han sen .

BOKANMELDELSE
A manual of new mineral names, 1892 - 1978.
Peter G. Embrey, John P. Fuller , British Museum of Natural History , 420
sider , utgivelse januar 1981 .

I felge et flyveblad oversendt fra museet i Oslo er dette en oppd atering av alt
innen mineralnavn fra Dana's tid (System of Mineralogy, 1892).
Boken inneholder tretti »Lists of new mineral names» fra Mineralogical
Magazine fra 1897 til 1978 med over 5500 navn arrangert i alfabet isk rekkefelge. Prisen er 49 ,50 dollar i USA og henvendelser kan sendes til:

Oxford University Press
Att: Academic Dept.
200 Madison Avenue, New York
New York 10016 , USA.

Dagfmn M. Pedersen.
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FREDNING I JOTUNHEIMEN
Av Dagfinn M. Pedersen .
Fredn ing er fastsliitt i Kongelig resolusjon av 5.1 2 .80 og gjelder felgende
omrader :
»Utladalen Landskapsvernomrade», hvor forvalt ningen av
vernereglene er lagt under Sogn og Fjo rdane fylkesskogkon tor og Direktoratet for Statens skoger. Verner eglene
inneholder her ikke noe forbud mot min eralsamling .
»Jotunheimen Nasjonalpark», hvor forvaltningen av
vernereglene er lagt under Direktoratet for Staten s skoger.
Disse vernereglene inneholder fel gende form uleri ng om
mineralsamling:

»ln nsamling av mineralar ved hjelp av verk tey eller andre
hjelpemiddel er fo rbode. Det er ogsd fo rbode d samle lause
steinar med mineralforekom star ndr steinane skal seljast,
er store eller vert samla i store mengder»

ALLT FOR MINERALHOBBY HOS:

GDTEBORGS MINERAL
&STENGALLERI

---

BESTALL NORDENS MEST KOMPLETTA KATALOG OVER
STENSLIPMASKINER, TILLBEHOR, L1TTERATUR.
PRIS: 10,- N. kr. VI DRAR AV S. kr . 10,- VID ER FORSTA
BESTALLNING.
Butik :

Chalmersgatan 25.
tfn 031/ 18 43 44
Postadress: Box 19084, 40012 G(I)TEBORG
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OM GEOTERMISK ENERGI - ELLER JORDV ARME.
Av Sigurd Huseby

Innledning
De senere ars urolige energimarked har fort til okende interesse for de sakalt
fornybare energikilder - deriblandt jordvarme. De-fleste vii veere kjent med
bruken av jordvarme til oppvarming - Leks. i spesielle vulkanske omrader
som Reykjavik - og kanskje ogsa problemene med byggingen av det jordvarmedrevne elektrisitetsverket i Namafjellomrildet pa Island. leg vii i denne
artikkelen forsake en sterkt forenklet fremstilling av jordklodens energiforhold slik vi kjenner dem i dag.
Jordens oppbygning
Vi forest iller oss jordkloden som en kule med en tung kjerne med en radius
ca. 3400 km . Kjernen bestar sannsynligvis av metallisk nikkel-jern. Den omgis
av en ca. 2900 km tykk mantel av bergartsmineraler, muligens alt vesentlig
tunge oksyder (periklas MgO og stishovit Si02). Utenpa mantelen ligger jordskorpen som en »tynn hinne», - 8 - 10 km under havbunnsornradene , 25 - 45
km tykt i landornradene (ko ntinentene).
Jordskorpen best ar alt vesentlig av mineraltyper som kalles silikater, dvs. kjemiske forbindelser med bl.a . Si02-enheter som byggestener (grunnsto ffene
silisium ( Si) og oksygen (0).
De mest Si02-rike bergarter kalles sure (Leks. granitt) , de har relativt lay tetthet (2 .5 - 2.7 gfcm3 ) og opptrer heist overflateneert i kon tinentene , pa
sterre dyp finner vi tyngre (3 .1 - 3.3 gfcm3 ) , basiske bergarter (Leks. basalt).
De store kon tinentalblokkene beveger seg stadig i forhold til hverandre. Der
de kolliderer, presses jordskorpematerialet ned i mantelen og smelter, hvor de
glir fra hverandre - Leks . etter den Midt-Atlantiske rygg som Island er en del
av, dannes ny jordskorpe. Bade kollisjonsomradene og havbunnsryggomrildet
er ofte vulkansk aktive og har hey geot ermisk kapasitet.
De fleste vii veere kjent med at temperaturen i jordskorpen stiger mot dypet ,
- vanligvis mellom 0.8 og 4° pr . 100 metter de malinger som er gjort i gruver
og dype borhull. De dypeste boringer vi kjenner er ned mot 10 km , og vurderinger av temperaturforholdene pa sterre dyp er heller usikre . Vi regner imidlertid med at evre del av mantelen er fast og at temperaturen pa ca. 100 km's
dyp derfor ikke overstiger ca 1300° eller ca. 1600° pa ca. 200 km's dyp .
Temperaturen i kjernen antas a ligge omkring 4000° .
Varmekildene
Hovedkildene til varmen i jordas indre kan sies a veere masseforflytninger i
kjernen , dannelse av friksjonsvarme ved varmeforandringer og radioaktiv ned brytning.
Det er sannsynlig at jordklodens kjerne opprinnelig hadde en jevnere vekt25

fordeling enn i dag. Vektekningen eller fortetningen inn mot sentrum av kjernen innebeerer varmeavgivelse p.g .a. gravitasjonsarbeidet. En stor del av denne
varmen ble vel frigjort i forbindelse med jordklodens dannelse , men det kan
ogsa forekomme en kontinuerlig fortettings- og varmeavgivelsespro sess i kjernen.
De fleste er ogsa kjent med at manens og andre himmellegemers tiltrekningskrefter ferer til formforandringer - ikke bare ved tidevann i havornradene ,
men ogsa til bevegelser i selve jordkloden. Punkter pa jordoverflaten kan bevege seg med utslag pa opptil 0 .3 m i retning til og fra jordens middelpunkt.
Ved friksjonen som oppstar ved disse forandringene avgis det varme.
Radioaktivt materiale nedbrytes ved a sende ut oc -pa rti kler , b' -partikler og
elektroner med meget h0Y hastighet. Disse kolli derer med de atomene de omgis av og ved nedbremsingen frigjeres bevegelsesenergien som varme. Varmemengden som dannes pa denne mate ijordskorpen er beregnet til 0 .05W/m 2.

Varmestrornning i jordskorpen
Ettersom vi ha r en stigende tempe ratur mot dypet i jordsko rpe n , rna det
stremme varme opp mot jordoverflaten . Denne varmestremmen er malt i flere
tusen borhull og malingene har gitt en middelverdi pa ca. 0 .06W/m2 , noe som
tyder pa at nedbrytingen av radioaktivt materiale er den viktigste varmekilde
i skorpen. Denne varmestremmen kan vi beregne pr. overflateenhet og sammenligne med den solenergi som tilferes overflaten . Vi finner da at jordvarmen
utgjor ca . 0.5 kWh/m2 i middeltall pr. ar mens solenergien i Norge er ca.
1000kWh/m 2 i middeltall pr. ar. Dette tilsier at det er solenergien som avgjer
temperaturen i de e verste delene av skorpen , og at varmestre mm en i perioder
ogsa gar nedover. Vi regner vanligvis med at de everste 40 - 50 m av jordoverflaten pavirkes av normale klimavariasjoner (arstids- (og degn) variasjoner) ,
mens mer langsiktige klimaforandringer , Leks. effekten av siste istid kan
ettersp ores pa betydelig sterre dyp.
Det er klart at en varmestrom pa 0.06W/m 2 er sa beskjeden at vi ber lete opp
ornrader med unormalt heye temperaturgra dienter. Slike finner vi ferst og
fremst i ornrader med sen eller aktiv vulkansk virksomhet. Dette er gjerne omrader langs kontinentalplaterendene hvor het, flytende magma (smeltemasse)
fra mantelen presses opp i dyptgaende sprekkesoner i jordskorpen. Disse
magnainstrusjonene vil som oftest smelte sammen med bergarter med lavere
sterkningstemperatur pa forskjellige dyp i jordskorpen , men kan av og til na
jordoverflaten som vulkanutbrudd.
Magma som sterkner avgir store mengder varme og nar slike magmakamre
finnes heyt i skorpen og er relativit kort kommet i sterkningsprosessen kan
gjennomsnittsvarme str ernmingen pa 0 .06W/m2 overskrides flere ti tall s kanskje hun dre talls ganger .
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Varmeoverforinger ved grunnvannstransport.
Hittil har vi betraktet vannetransport i den ytre del av jordskorpen som
felge av vann eledning (konduksjon) . I en stor del av de omrader som i dag utnyttes til geotennisk produksjon skjer varmeoverfering og vannelagring ved
grunnvannssirkulasjon i permeable bergarter .
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Fig. 1. Hydrotermisk konveksjon, prinsippskisse.

Om vi har en vannmettet , penneabel bergartsformasjon (aqvifer) et stykke
over et hett magmakammer (fig. 1) i jordskorpen, kan vi tenke oss at vannen
som ledes frem til aqviferen nedenfra vanner opp vannet underst i fonnasjonen.
Om varmetilferselen er tilstrekkelig stor vil det vanne vannet , som er lettere,
stige opp i den permeable bergarten og erstattes av nedadstremmende , kaldere
vann . Dette kalles hydrotennisk konveksjon.
Konveksjonen strever etter <1 jevne ut temperaturforskjellene i de vannferende
lagene slik at temperaturen etter hvert blir nesten konstant , og stiger til det
niva for temperaturlikevekt som betinges av de vann eisolerende egenskaper i
fjellet over aqviferen .
Som kjent koker vann ved - 100° C under atmosfeeretrykk. Kokepunktet eker
nar man eker trykket opptil det som kalles den kritiske temperatur p<1 +357°
C - ved et trykk p<1 22 MPa (megapascal). Ved heyere temperatur kan det
bare eksistere vanndamp .
N<1r vann fra overflaten trenger ned til aqviferen gjennom et sprekksystem eller
infiltreres kunstig gjennom nedpressing i en injeksjonsbrenn skjer 'en svak
ternperaturekning til aqviferen nas, deretter en kraftig ekning i aqviferen.
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Den totale ternperaturekning er avhengig av varmestremmen fra magmakammeret mot aqviferen , mengden av tilfert vann og aqvifertrykket. Kommer det
ikke til kokning , far vi et hettvannsystem, - som i en del tilfelIe kan inneholde 10 - 20% vanndamp som felge av trykkavlastningen ved uttak fra produksjonsbrennen. Det samme kan skje under naturlige forhold i apne sprekker
under hydrostatisk trykk . Trykket er da sa lavt at det koker i everste deler av
sprekker og damptrykket som bygges opp kan i en del tilfelIe blase ut det stillestaende , kalde vannet ved overflaten - og vi far en springkilde - elIer
under hydrostatisk trykk. Trykket er da sa lavt at det koker i everste deler av
sprekker og damptrykket som bygges opp kan i en del tilfelIe blase ut det stillestaende , kalde vannet ved overflaten - og vi far en springkilde - elIer geysir .
Om varmestremmen er sveert stor til aqviferen i forhold til vannfersel og aqvifertrykk kan vannet begynne a koke i aqviferen , og vi far et vanndampsystem.
Nesten alle de naveerende jordvarmesystemer er av hettvannstypen , men vann damptypen er mest anvendbar for elektrisitetsproduksjon ettersom dampen
gjerne kan benyttes til turbindrift direkte etter utskilling av korrosive stoffer.
De to sterste geotermiske kraftverk i drift - The Geysirs i USA og Karderello
i ltalia er av denne type .
Geotermisk energi og grunnvannsregioner.
Heytliggende magmakamre over leiret av vannferende bergartsformasjoner og
med et »lokk» av tette bergarter er det tradisjonelle monster for utnyttbare
heytemperaturornrader pa jorden. Vi kan ikke vente a finne permeable bergartsformasjoner med store vannferinger pa store dyp i fastlands-Norge. Var
berggrunn bestar i denne henseende alt overveiende av opprinrielig eruptive
eller omkrystalliserte sedimenteere bergarter uten tilstrekkelig effektiv poresitet. Vi rna irnidlertid ikke glemme de store forkastnings- og sprekksoner som
gjennomsetter vart land. Om disse er vannfylte til flere km's dyp, vannsirkulasjonen er tilstrekkelig langsom for a na temperaturlikevekt med berggrunnen
og sonene er apne nok , vil de kunne veere betydelig geotermiske energirnagasiner.
Kunnskapene om disse sprekke- og forkastningssonene m.h.p. dyp og andre
egenskaper er sveert begrenset og det trengs adskillig forskning og utviklingsinnsats pa omradet.
Pa norsk kontinentalsokkel finner vi en rekke sedimenteere bassenger med vannferende - sa vel som olje- og gassferende formasjoner. I eyeblikket er det som
kjent hydrokarbonutvinningen som er i skuddet, men her foreligger utvilsomt
store geotermiske energireserver.
'Det er vel like vel forst nar vi klarer a nyttiggjere de normale varmestremminger og temperaturgradienter i de vannfattige , granittiske bergarter (0.01
- O.l4W/m2 og tilsvarende 0.8 - 4° C/lOOm) i jordskorpen at den geotermiske
energi kan fa stor betydning for den globale energiforsyning.
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IDENTIFISERING AV GRANITTPEGMATITTMINERALER - II.
Av AIf Olav Larsen .
I forrige artikkel tok jeg for meg de gra til grasorte halvmetalliske pegmatittmineralene. Sammen med de brunsorte til beksorte glassaktige mineralene er
det ofte disse som er vanskeligst a identifiisere . En sikker identifikasjon kan
man imidlertid ikke alltid foreta. Til det trengs det ofte mer omfattende
kjemiske analyser el1er ogsa en strukturanalyse ved hjelp av rentgenstraling.
II. De brunsorte til beksorte glassaktige mineralene .
De mineralene som blir behandle t i denne artikkelen faller i to grupper : silikater og oksyder. Felles for begge er imidlertid at de i de fleste tilfeller, med
unntak av turmalin , et metamikt-amorfe [sisotropisertes]. Det vil si at den indre
krystallstrukturen er brutt i stykker pa grunn av radioaktiv straling fra det
uran- og thoriuminnhold som mineralet selv har (fig. I). Denne isotropiseringen bevirker at mineralet blir merkere i fargen, oftest sort , mister sin
eventuelle naturlige spaltbarhet , far et muslig brudd, blir glassaktig sprott og
avtar i densitet.

B

A
lsotropisering. Et krystallgitter bfir
e delagt av radioaktiv strafing.

Omkring et radioaktivt, isotropisert mineral er det ofte et radialstralig monster
i de omkringliggende mineralene pa grunn av knusing ettersom isotropiseringen
bevirker en volumekning av mineralet (fig. 2). Et isotropisert mineral er selvfelgelig radioaktivt.
Selv om disse brunsorte til beksorte glassaktige mineralene ved ferste eyekast
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synes a veere sveert lik hverandre er
det imidlertid visse trekk ved hvert
mineral som gjer at man kan iden tifisere det. Dersom mineralet kun
foreligger som et bruddstykke kan
det
like vel veere vanskelig, da
krystallhabitusen er et viktig kjennetegn . Nest viktigst er fargen ,
oftest brunsort i forskjellige nyanser. Man snakker da i ferste rekke
om fargen av tynne , gjenomskinnelige flak eller splinter. Densiteten
Et radioaktivt mineral i en stuff
(spesifikk vekt) kan ogsa veere et
som viser det radialstrdlige sprekkemiddel til en sikrere identifikasjon
menster omkring mineralet.
(tabell 1).
Forevrig er diverse kjennetegn og krystallformer oppfert for hvert mineral
nedenfor.
Turma l1n ( schorl )
Or thitt

-

Gadol1nitt

-

Da v1d itt
Pol ykr a s
Euxe n1 t t
Bl omstra nd1n
Thor1 tt
Fergusoni tt

~

Sa mar sk1tt

~

Yttrota ntal1 tt
de n s 1 tet

3,0

3,5

4,0

4, 5

5,0
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6,0

Variasjoner i densitet for de for skjellige mineraler som er nevnt i
artikkelen.
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Tunnalin (scherl) .
Kjemisk fonnel : Na(Fe2+ )3Al6(B03)3
3Si6018(OH)4
Krystallsystem : Trigonal
Farge: Sort
Splintfarge: Ugjennomskinnelig
Strekfarge: Gni
Bemerkning : Stripete , stenglige krystaller. Vanlig pii pegmatittganger
ved Kragere , Bamble og i 0stfold ,
sjelden i Evje-Ivelandomradet.

Orthitt (allan itt) .
Kjemisk fonnel: (Ca , Ce, Y)2
(AI, Fe3 +)3(Si04)3(OH)
Krystallsystem : Mono klin
Farge: Sort , (begynnende omvand ling kan gi brunlige farger)
Splintfarge : Ugjennomskinnelig
Strekfarge : Oragrenn
Bemerkning: Oft e gro vstenglige krystaller med en bru nlig ytre sone.

Turmalin

SLiPEBORD OG STEINSAGER
FOR KURS OG SKOLER .
.. STAR KDMBIMASKINII

FOR AMAT0RER OG "PROFFER"
ALT I SLIPEUTSTYR pA ET STED
SOLID OG RIMELIG

VELKOMMEN TIL VAR NYE BUTIKK,
KIRKEVN. 63 - HASLUM (ved Haslum Hagesenter)

b. gjerstad

utstyr for smykkesteinsliping

Kirkevn. 63 ,1344 Haslum - Telefon : (02) 533686
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Gadolinitt.
Kjemisk fonnel: Y2Fe2 +Be2Si201O+
Farge : Sort
Splint farge : Flaskegrenn
Strekfarge : Grenn
Bemerkning : Den flaskegrenne splintfargen er et karakteristisk kjennetegn.

Daviditt.
Kjemisk fonnel : (Fe 2 + , La, U, Ca)6
(Ti,Fe3+ )15(O ,OH)36
Krystallsystem: Trigonal
Farge : Sort
Splintfarge : Ugjennomskinnelig
Strekfarge : Merk brunsort
Bemerkning : Sjeldent mineral. Kun
funnet pa en pegmatitt i Iveland og
i sma mengder ved Kragere og Modum. Velutviklede krystaller ikke
kjent.

.;;

"I

Gadolinitt
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STENKJELLEREN shop
SLiPEUTSYR, RASTEN, SKIVER,
INNFATNINGER, CABOCHONER.
KAT ALOG tilsendes
for 10 kr. som fratrekkes bestilling.
C. ANDERSEN & Co.
A.B.C. Gaten 5.
STAVANGER - tlf. (045) 20882
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Polykras.
Kjemisk formel :
(Y,Ca,Ce,U,Th)
(Ti, Nb ,Ta)206
Krystallsystem : Rombisk
Farge: Merk brunsort til sort
Splintfarge: Brun
Strekfarge : Lys brun
Bemerkning : Opptrer alltid i tynne
nalformede krystaller. Ligner fore vrig meget pa euxenitt.

..

'"

"I ';. .

Euxenitt.
Kjemisk formel : (Y ,Ca,Ce,U,Th)
(Nb,Ta,Ti)2 0 6
Kryst allsystem : Rombisk
Farge : Merk brunsort til sort
Splintfarge : Brun
Strekfarge : Lys brun
Bemerkning: Ligner pa polykras,
men opptrer i tykkere og kortere
krystaller . Det vanligste av disse
brunsorte til sorte glassaktig oksydmineralene .
Blomstradin (aeschynitt . (Y)).
Kjemisk formel: (Y,Ca,Fe,Th)(Ti,
Nb)2(O,OH)6
Krystallsystem : Rom bisk
Farge : Brunsort
Splintfarge : Lys brun
Strekfarge : Lys brun
Bemerkning: Opptrer korte , stumpe krystaller.

Polykras

Euxenitt

Blomstrandin

MINERALAR - RASTEIN - SKIVER
Stort utvalg i norske og utenlandske mineralar.
av norsk og utenlandsk stein, pris :
0,25-0,35 kr/cm 2 for sagde skiver .
Eg sender gjerne liste . Bestilling heist pro post, minimum kr . 100,R~stein/skalkar/skiver

TORGEIR T. GARMO
2686 LOM
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Thoritt.
Kjemisk formel : ThS i04
Krystallsystem : Tetragonal
Farge : Brun til bruns ort. Kan ogsa
veere lys brun til oransjegul.
Splintfarge: Lys brun t il gul
Strekfarge : Lysbrun
Bemerkning : Opptrer ofte i velutviklede tetragonale krystaller , ofte
flere farger i samme krystall eller
kry stallaggregat. Lys brun til oransjegul variant (orangitt) fluorescerer grennlig ,

,,
,
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m
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Thoritt
Fergusonitt.
Kjemisk formel : YNb04
Krystallsystem: Tetragonal
Farge : Sort
Splintfarge : Merk brun til merk
olivenbrun
Strekfarge : Brun
Bemerkning : Tetragonale , ofte avsmalnende krystaller er typisk.

Fergusonitt
Samarskitt.
Kjemisk formel :(Y ,Ce,U,Ca)(Nb ,Ta ,
Ti)206
Krystallsystem Monoklin
Farge : Brunsort til sort
Splintfarge : Gulbrun
Strekfarge : Lysbrun
Bemerkning : Opptrer meget ofte
sammenvokst med kolumbitt.
Yttrotantalitt.
Kjemisk formel : (Y, U,Fe2 +)(+ Ta,Nb)
04
Krystallsystem: Rombisk
Farge: Sort
Splintfarget : Merk brun
Strekfarge : Brun
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Samarskitt i paralellsammenvoksning med kolumbitt.
Bemerkning : Et relativt sjeldent
mineral som opptrer bare i noen fa
pegmatittganger. Kanskje et av de
vanskeligste mineraler a skille fra de
andre som er nevnt tidligere .

REGISTRERING AV TRUEDE OG VERNEVERDIGE MINERALFOREKOMSTER I SYD-NORGE.
Av John Brommeland.
Milje vemdepartementet satte i 1980 igang et prosjekt for a registrere true de
og verneverdige mineralforekomster. Prosjektet -har til hensikt a registrere
forekomster samt a utarbeide verneforslag elier forslag til andre tiltak for a
bevare viktige mineralforekomster som star i fare for a bli odelagt.
Registreringen vil resultere i en rapport til miljeverndepartementet. Endel
forekomster vil bli foreslatt vernet som naturminne etter naturvernloven,
eventuelt innga i omrader som foreslas som tekniske kulturminner (gruveanlegg o.l.) . Etter behandling i miljeverndeparternentet og av naturvernkonsulentene i fylket , er det en forutsetning at rapporten gar til kommuneog fylkesadministrasjonene for a bli tatt med i reguleringsplanene .
Hvorfor bevare mineralforekomster?
Forst og fremst er mineralforekomstene , i menneske lig tidsmalestokk , en ikke
fornybar ressurs. Mineralene er , ved siden av a vrere naturhistoriske »dokumenter», ogsa a betrakte som nasjonale kulturobjekter, bl.a. har en av Forente
Nasjoners organisasjoner sidestilt mineralene med antikviteter. Mineralforekomstene er saledes a betrakte som en felies ressurs som det er viktig a styre
bruken av slik at de kan vrere til glede for flest mulig bade idag og i fremtiden .
Riktig bevaring av forekomstene er uleselig knyttet til riktig bruk av dem o
Den vitenskapelige bruken av forekomstene er knyttet til det forskningsarbeidet som alierede er utfert pa forekomsten, det arbeids som gjeres idag
og ikke minst den arbeidsmuligheten som foreligger i fremtiden med nye teorier , teknikker og instrumentmuligheter. Sagt med andre ord er mineralforekomstene viktige referansepunkter for forskning med muligheter for
kontroll av eksisterende teorier og utarbeidelsen av nye .
Dette har stor betydning for forstaelsen av ikke bare selve mineraldannelsen,
men ogsa for et sterre bergartskompleks' dannelse og utvikling .
Det er derfor viktig a bevare slike forekomster mest mulig intakte for ettertiden. Et av probleme er at det alltid vil vrere en selektiv fjerning av mineraler,
det er gjerne de mest »spennende» som blir innsamlet, slik at en lett kan fa et
fell inntrykk av forekomstens mineralselskap (paragenese) .
Ofte vil den sterste vitenskapelige interessen ligge i fast fjeli i og med at man
her lett kan se hvordan de enkelte mineralene opptrer i forhold til hverandre.

NORDISK STEIN OG MINERALMESSE I SKlEN , 7 - 9 . AUGUST 1981
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Den andre viktige bruken av mineralforekomstene er den undervisningsmessige. Det gjelder undervisning pfl savel underversitetsniva, voksenundervisning ,
kursvirksomhet samt undervisning i aile skoletrinn . Amatergeologenes besek
pa forkomstene regnes her som viktig undervisningsmessig bruk. Denne bruken
av forekomstene har to sider. For det ferste trenger man gode skoleeksempler
pfl forskjellige mineraldannelser og andre geologiske prosesser , dvs. gode og
instruktive forekomster. Disse er sjeldne , og det er viktig fl ffl bevart disse for
fremtiden . (Denne forekomsttypen vil ofte falle sammen med de forekomstene
som har sterst vitenskapelig verdi) . For det andre er det viktig i undervisningseyerned selv fl kunne samle pro ver av de forskjellige mineralene . Mange forekomster er blitt klassikere nar det gjelder besek av geologiklubber, studentekskursjoner o .a. Dette er en utmerket bruk av forkomstene sa lenge disse er
sapass store at de ikke star i fare for fl bli temt. Det er her viktig fl hindre at
slike forekomster , som ofte er berghalder fra gruvevirksomhet, blir brukt til
fyllmasse , pukk o I. Det siste er ogsa meget betenkelig fra et forurensningsmessig synspunkt.
Denne registreringen , som egentlig er fl betrakte som en innledning, tar amatergeologene med som en vesentlig brukergruppe av mineralforekomstene.
Riktignok blir enkelte viktige og sarbare forekomster foreslatt stengt for innsamling av prover , men det er enskelig at disse forekomstene i sterst mulig
utstrekning kan brukes til undervisning og instruksjon . En verning vil derfor
medfere at amaterer ogsa langt inn i fremtiden kan glede seg over fl se de
samme forekomstene istedet for fl here : »Her var det engang
»
Riktignok blir enkelte viktige ig sarbare forekomster foreslatt stengt for innsamling av prever, men det er enskelig at disse forekomstene i sterst mulig
utstrekning kan brukes til undervisning og instruksjon . En verning vil derfor
medfere at amaterer ogsa langt inn i fremtiden kan glede seg over fl se de samme forekomstene istedet for fl here : » Her var det engang....»
Andre forekomster foreslas beskyttet mot annen edeleggelse (utbygging, anlegg,masseuttak 0.1 .) for at de skal kunne brukes til Leks. innsamling av prover i
undervisningseyemed . Det er meget viktig at innsamlingen her blir redusert til
det den enkelte trenger. Selv om disse forekomstene kan se store ut , er det
mange som kommer etter oss. Innsamling for salg samt utstrakt byttevirksomhet ber ikke veere tilatt. Dette er ting som det kan veere vanskelig fl kontrollere
og et samarbeid mellom amatergeologene, de andre brukergruppene og miljeverndepartementet er sterkt enskelig, Dette gjelder savel bruken av forekomstene som utarbeidlesen av verneforslag og vernebestemmelser samt andre
former for sikring av forekomstene. Det forutsettes at graden av vern virker
etter forutsetningene og at det med tiden ogsa blir ryddet opp pfl stedene
(seppel blir fjernet osv.)
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For a vinne en bredere forstaelse av forekomstenes verdi samt a gjere dem lettere tilgjengelig for undervisning, det gjelder amaterer, skoler, lokalbefolkning o.a ., vil det bli foreslatt a lage geologiske guider over enkelte omrader,
De vil da inneholde en detalert forklaring av ornradets geologi og utvikling,
samt beskrivelse av de enkelte lokalitetene. Det e~ogsa enskelig at det pa hver
enkelt vernet forekomst , som vil bli beherig merket , blir satt opp skilt som
forteller om stedets mineralogiske og geologiske betydning.
Som grunnlag for registreringen er det forsekt a fa med et par av de mest karakteristiske og verdifulle forekomstene av hver type mineraldannelse. AIt
etter forekomstens vitenskapelige- og undervisningsmessige verdi, sterrelse ,
grad av truethet osv., vil de i rapporten bli gruppert i 4 kategorier:
Kategori I vil ornhandle mineralforekomster som p.g.a . sin faglige verdi og
truethet vil bli foreslatt vernet ved lov. Det vil da ikke pa noen mate veere til·
latt a fjerne , beskadige, tildekke eller pii noe annet vis skad e forekomsten .
Tillatelse til innsamling av pro ver til series forskning vil kunne gis av forvaltningsmyndigheten. I helt spesielle tilfeller vil det kunne veere aktuelt at kun
materiale i fast fjell blir vernet , og at det til undervisningsbruk er tillatt a
samle inn lesmateriale , Med undervisningsbruk menes materiale til eget bruk
av studenter elever ved offentlige skoler , voksenundervisning og ikke minst
amatergeologer . Innsamling til byttevirksornhet og til salgseyemed ber ikke
veere tillatt.
Overtredelser av slike restriksjoner , som i sa fall er offentlig lovbestemt og
tinglyst , vil kunne fore til strenge reaksjoner samt muligheten for at forekom sten vil bli stengt for enhver form for innsamling.

Kategori 2 er forekomster med stor faglig og undervisningsmessig verdi, men
som p .g.a. sin sterrelse ikke star i direkte fare for a bli odelagt. Disse vil kunne
brukes til undervisning og innsamling i lignende omfang som nevnt ovenfor
uten at dette truer forekomsten . I tilfelle overgrep pa forekomsten , slik at den
faglige verdien star i fare for a bli odelagt, er det meningen at de nodvendige
papirer for totalt vern er klare for at et vern skal kunne iverksettes pa meget
kort varse!.
Kategori 3 vii omhandle forekomster som er interessante vitenskapelig og
undervisningsmessig sett, men ikke av en slik betydning at et vern er pakrevd .
Lokale myndigheter, veivesen o.a . ber varsles om disse slik at de i sin planlegging kan serge for at forekomstene ikke vii bli nedbygd eller skadet ved
anleggsvirksomhet, uttak av fyllmasse , pukk e.l,
Det vii her ikke veere noen offentlige restriksjoner pa innsamling av materiell.
Det vii derfor veere opp til grunneieren a gi tillatelse til innsamling.
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Kategori 4 er forekomster som inntil videre vil bli hemmeligholdt. Dette p .g.a.
at de idag ikke er alminnelig kjent , og en offentlig registrering vil, med den
oppmerksomhet det vekker , lett kunne virke mot sin hensikt. Opplysninger
om slike forekomster vii bli hol dt tilbake i miljeverndepartementet og ikke bli
kjent i den offentlige administrasjonen.

Vi gar over til 2 spatter : - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
NAGS-nytt nr . 2 198 1, vii fa en litt anne n utforming ved at vi
gar over til a bruke 2 i stedet for 1 spalte. Dette medferer at
annonsene vi! fa litt andre formate r.
Annonseformater:
bredde

I /I -side:
1/2 -side:
1/4-side :

heyde

123 x 182 mm
123 x 89 mm
60 x 89 mm

Oar du kjept NAGS-nat?
Mange f oreninger har nti NA GS-ntilen for salg,
Beer den ndr du er i et geo logisk mi lje l

OBS!
Steinmessen i Skien er flyttet til Skienshallen!
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NORSK STEI NMORAL.
Av Torgeir T . Ganno.

-NAr ein sjolv sit i glasshus, skal det vera lite klokt Akaste stei n-. Som mineralhandlar bu rde eg derfo r ha vett nok til Ahalde meg bort e frA dette temaet,
men na r eg likevel t ek de t opp, er det fordi eg ha r lyst t il Akunne vandre fritt
omkring og samle stein ogsa i framlida. Og fordi eg er redd for at ein aukande
misbruk av dagens samlerfridom snart kan fore til sveert strenge restriksjonar,
meiner eg dette er ein problematikk NAGS bar ta opp til drafting medan det
enna er tid.
Litt forenkla kan problematikken skisserast slik :
1

2
3
4

Tilhove mellom samlarar og ressursane (dvs. ulike typer forekornster)
Tilhove mellom samlarar og dei ulike verneomsyn (dvs. reprov/musea)
Tilheve mellom samla rar og grunn eigarar.
Tilheve mellom samlarar og forhandlarar.

Det ny ttar ikkje i ein stutt artikkel A behandle grundig heile dette sakskomplekset, eg skal derfor her berre kaste fram nolae fA t ankar til vidare debatt.

STENSLIPING
Norges nye m asjo nalhobbys. Stikk innom oss og se vart
st o re utvalg til rimelige priser.

• Slipeutst yr

• Stensm ykk er

• Rasten

• Presangart ikler
• Cabocho ner i nors k

. In n fa t n inge r
• Min eraIer

sten og mye m er

GIO·HOBBY
Trondheimsvn. 6, Oslo 5.

TIf. (02) 37 67 88
Apent : 10.00 - 16.00 (13 .00)
Mand ag stengt.
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I. Blandt anna talet pa medlemmer i NAGS tyder pa at det raskt blir fleire
steinsamlarar her i landet , samstundes aukar trafikken fra utlandet sterkt. Og
sjelv om det stadig blir funne fleire forekomster , er det eit faktum at den totale mengda av slipemateriale/mineralar er begrensa. Nar det saleis blir fleire a
dele pa , rna det sjelvsagt bli mindre pa kvar enkelt.
Dette faktum har hittil yore motvirka av at det har dukka opp sa mykje nytt
i vegskjeeringar/tomtefelt osv. Desse »nye» forekomstene har oftast berre kort
levetid , dvs. at dei er tilgjengele i anleggstida. Dei »k1assiske» forekomstene er
helst slike som er oppdaga/drivne for eit par mannsaldre sia, t.d. vesuvianen
pa Hamrefjell. Dagens samlarar har kjemt tippane gong pa gong slik at dei na
tek til a bli temmeleg renska . Nye mineral -stuffar rna derfor truleg koma fra
gruver/steinbrot i drift eller fra anlegg. Fa norske forekomster er slike at dei
taler uttak over lengre tid eller i stor skala . Dei ber derfor drivast smatt, slik
at dei rekk inn i framtida til nye samlarar. Storeksport av norske mineralar vil
oydeleggje for alle som ikkje har rask profitt for auga da prisen da gar ned til
eit minimum , - ogsa for dei som prover a bytte med materialet seinare.
2 . Etter mi meining rna det vera sjelvsagt at private samle-/profittinteresser
rna vike for offentleg, dvs. at steinsamlarar rna respektere fullt ut at ein del
forekomster som har stor estetisk og/eller vitenskapeleg verdi, slik som Laven
og Helgehornet (i Aheim). Det som stundom kan diskuterast er om ei slik fredning skal omfatte berre fast fjell, eller ogsa tipphaugar. Etter mi mening er
det siste meir enn tvilsornt , i mange tilfelle vil tidlegare utskote materiale ofte
forvitre fort. I alle fall rna det reagerast langt strengare pa brot enn hittil, ellers
blir ei fredning berre gratisarbeid for smakjeltringar som alltid tek seg til
rettes med eit stort fleirtal av steinsamlaranc elles fylgjer speletsreglar.
Det er ogsa viktig at Staten/Musea ikkje gar for langt med fredningar , da vil
respekten for freda forekomster minke og den enkelte vil kjenne det som eit
nytt overgrep pa »formyndarstaten». Samtidig blir presset enda sterre pa att-

FOSSHEIM STEINSENTER, 2686 LOM
TIf.: (062) - 11 205
VI HELD OPPE KVAR DAG I SESONGEN, OGSA SUNDAGAR
FOR 1981 SER KURSPROGRAMMET VART SLIK UT :
27/5
4/6
5/7
6/8
8/8
10/9

- 31/5 - 8/6 - 19/7 - 10/8 -15/8 - 13/9 -

Steintreff. Pris 2 dg. - kr. 320,- , 3 dg. - kr . 450,- , 4 dg. - kr. 560,Slipekurs .Pris 4 dg. helpensjon m/undervisning kr. 960,Aktivitetsveker. Tur med kjentmann kvar dag.
Slipekur s. Prisar som for fyrste kurset.
Geologikur s. 7 dg. heilpensjon m/undervisning, kr. 1480,Steintreff. Prisar som for varens steintreff.

SKRIV ELLER RING ETTER NiERARE OPPLYSNINGAR.
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verande forekomster . Truleg ville det vera ein fordel om NAGS hadde eil medlem i »fredningsgruppa» pA musea . Da kunne samarbeide t kanskje bli sA bra
mellom samlarane og musea at det vart ein sjelvsagt ting for dei fleste at musea skulle ha minst ein godstuff av kvart nytt funn!
3. Sist haust vart smaragdgruvene ved Minnesund stengde for samlarar , og
mange andre stader har det heitt seg at det har yore urad Af1 koma inn siste
Ara.
Vanlegvis heiter det seg at grunneigaren er »h eilt haplaus» dersom han ikkje vil
ha framandfolk rennand e pAeigedomen sin i tide og utide. PAByrud har det
i fleire Ar vore ei kasse der samIarar betalde ein symbolsk sum for Aplukke .
Dette har yore ei grei ordning, men enkelte har kome med heile slekta og slegi
seg til for ei vekes tid , framleis for kr. 10,-. PAdenne tida har dei grave seg
fram sAsterre tre har gAtt over ende, og dei har lagt att seppel i sto re mengder.
I det heile ser det ut til at mange samlarar trur dei har ein grunnlovsfesta rett
til Afylle bilen sin med stein der dei vil, gratis og franko , og forlate staden tilsvina av seppel og ekskrement.
Det er heilt sikkert at dersom NAGS sjelv ikkje tek opp denne problematikken
og prever Askaffe avtaler med aktuell e grunneigarar , vil fleire og fleire forekomster bli stengde dei neste ara, og kom berre ikkje og fortel meg om alle
dei haplause grunneigaran e. I lepet av dei siste 15 ATa har eg sjelv vore innom
dei fleste av mineralforekomstene S0r for Narvik. Dei a1ler fleste stader har vi
greitt funne fram til grunn eigaren , og ein (l !) gong har eg fAtt nei til Ahent e
stein .

At ein tilb yr ei rimeleg betaling for det ein tek med , er ette r mi meining sjelvsagt, Og »rimeleg betaling» er ikkje den prisen industrien betal er, det er trass
a1t fA av oss som t reng dei mengdene. Her kunne NAGS sikkert koma fram til
eit »menster».

NORSK STEIN-HOBBY
VALDRESGATE 2, OSL04 ,
ST ORT UT V A LG I UTSTYR FOR :
SMY KKESTEINSLIPING,
TROMLING OG SAGING .
S0LV OG FATNINGER
FOR SMYKKELAGING .
DEMONSTRASJON OG KURS
GI S I V ART SLiPEVER KSTED .
T L F. 35 26 29 .
APNINGSTIDER :
MANDAG OG ONSOAG K L. 14.00 - 19 .00 , L0ROAG K L. 10.00 - 15.00
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4. Kva plass har s~ mineralhandlarane i delle bilete?
Ofte , som i USA, kan forhandlaren virke som ein mellommann mellom samlaren og grunneigaren/forekomstene. Dvs. at miner alhandlaren kan vera den
som Kiev loyve/informasjon, og butikken kan fungere som ein samlingsstad
for folk med felles interesse. Dei fleste steinhanlarar i landet vart har n ~ ein
vesentleg del av salget sill fr~ maskiner og ut styr , men dei har ogsa eit tilbod
av norske og utanl andske mineral/slipemat eriale. p~ denne rnaten hjelper steinhandlarane til ~ gjere hobbyen rikare, Kiev idear og impulsar og skaffar ofte
fram materiale som elles a1dri ville vore tilgjengeleg,
I Noreg, som i mange andre land , gar ein s!-ad~ sterre del av omsetninga for
seg ved salg og bytte p~ messer. Delle er vel og bra , men det kan bli vanskeleg
dersom det ekonomiske aspektet heilt skal f~ overtaket i hobbyen . Og som
steinhandlar viI eg understreka at vi som er registrerte neeringsdrivande med
moms og skatt sjelvsagt ikkje aIltid kan konkurrere p~ prisane med dei som
har steinsalg som rein hobby. Dersom for mange tek til ~ selja p~ si (utan avgifter), kan ogsa delle tvinge fram kontrolltiltak fr~ myndigheitene (som i
0sterrike), derfor ber nok ein del snart bestemme seg om dei vil bli registrerte
steinhandlarar eller samlarar p~ hobbybasis, elles gjer dei i lengdadenhobbyen
dei har valgt ei darleg teneste.
Og, aile saman ber vi innsja at vi forvaltar ein av naturens vakraste eingongs-

ressursar.

***
VELKOMMEN TIL
STEINFORRETNING pA FAGERNES.

SLIPE-OG SAGElITSTYR
STEIN·TROMLERE
RASTEIN (Ca. 70 typer)
FAn/INGER
KNOW HOW (12 m erfaring)
MlNERALER
STORT UTVALGI SMYKKER
STEINBORD
PYNTEGJENSTANDER
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Bergen og Omegn Geologiforening,
Postboks 9 , 5042 Fjosanger.
Drammen Geologiforening, Postboks 2131 , Strornso , 3001 Drammen .
Fredrikstad Geologiforening , Postboks 43 , 1651 Sellebakk.
Gjovik og Omland Geologiforening,
Formann : Rolf Bjorn Nielsen, Bassinveien Sb , 2800 Cjevik .
- Halden Geologiforening, Postboks 232 ,1751 Halden
Hedemarken Geologiforening, Postboks 449 , 2301 Hamar.
Kongsberg og Omegn Geologiforening , Postboks 247, 360 I Kongsberg.
Moss og Omegn Geologiforening , Postboks 284, 1501 Moss.
Nordfjord Geologiforening, Forkvinn/,Martha Reyset , 6880 Stryn.
Odda Amatorgeologiske Forening,
Formann : Odd Eide , Eitrheimsneset , 5750 Odda .
Oslo og Omegn Geologiforening , Postboks 3688 Gamlebyen , Oslo 1
Ringerike Geologiforening,
Formann : Jan Solgard , Owrensgt.1 8 , 3500 Honefoss .
Stavanger og Omegn Geologiforening
Jan Erik Ophus, Roald Amundsensgt.28a, 4300 Sandnes.
Sunnhordaland Amatergeologiske Forening ,
Formann : Harald Breivik , Adlandslio 42 ,5400 Stord .
Sorlandets Geologiforening,
Formann : Per Myrann , Dornrnesmoen, 4890 Grimstad.
Telemark Geologiforening, Postboks 1079 ,3701 Skien
Trondelag Amatorgeologiske Forening, Postboks 953 , 7001 Trondheim.
Vest fold Geologiforening, Postboks 4 , Krokemoa , 3200 Sandefjord.
AIesund og Omegn Geologiforening ,
Formann: 0rnulv Fjelldal , J ohs.A rflotsgt.Zl C, 6000 Alesund .

