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serte amaterer som har til hensikt a danne
foreninger. Disse kunne det veere hyggelig
a fa noen ord fra i innledningsfasen, slik
at medlemmene i NAGS kan holdes ajour
med utviklingen der oppe.
Forevrig er det avholdt arsmote i NAGS
hvor det ble bestemt at NAGS' meterefe
rater, arsmelding og regnskap skulle publi
seres i NAGS.
Husk redakterens nye adresse!

Drammen Geologiforening har fatt ny kas
serer, Reidar Andresen heter han og han
har patatt seg vervet ut resten av aret.
0konomisk har de hatt trange tider det
siste halve aret p.g.a. nedgang i antall
medlemmer. De hadde iflg. arsreferatet
for 1981 83 medlemmer og har na mistet
22 medlemmer.
Medlemmene har stettet aktivt opp om
tilbudene innenfor foreningen og de er na
pa pluss-siden.
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SIDEN SIST
Sommerferien er over for de fleste av oss
og det er pa tide a tenke pa NAGS-nytt
igjen. Dette gjelder ikke bare oss i redak
sjonen , men dere ogsa. Amaterartikler er
det darlig med for tiden , sa ta pennen fatt
og skriv til oss.
Spesielt vil jeg oppfordre vestlandet om a
skjerpe seg noe nar det gjelder artikler til
NAGS-nytt. Det er viktig a beholde bred
den i landssanunenheng. Nordpa har det i
den senere tid dukket opp geologiinteres-

NYTT FRA FORENINGENE
FolIo Geologiforening har 55 medlemmer.
Virksornhet 1981: 5 turer, bl.a. til Kongs
berg og battur pa indre Oslofjord. 9 med
lemsmeter med temakvelder. 1 dugnads
kveld.
Foreningen disponerer et kjellerlokale i
Asgard skole. Det er satt i stand og inn
redet pa dugnad. Der har de steinsamling
fra FolIo, Prekambrium, fra Kambro
silur og Perm fra Oslo. Foreningen har
ogsa beker, kart og slipeutstyr i dette
lokalet.
Formann : Svein Vereide, 1430 As.
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GRUVEDRIFT I NANNESTAD
A v skolestyrer Johan Ryddingstad. - Fra Romerike Historielag 1975.

Som aIle vet, er det slik at om lag alt nytt
smitter fra den ene til den andre. Ikke alle
er like mottakelig for smitte, men mere
eIler mindre far vi i oss noe av det nye ,
enten det er ideer, moter en ny og lettvint
mate a tjene penger pa , eIler hva det na
kan veere . Best kjent er nok smitteover
feringen nar det gjelder sykdommer.
I vestre delen av Nannestad er det aser ,
hvor fjellet kommer fram i dagen. Det
bestar mest av eruptive bergarter med en
noksa jamn hegde, 450 - 500 m.o h. i
den vestre delen og noe hegere i nord.
Nar en ser over gamle papirer om skjerp
inga i Nannestad og Nittedal, far en et
levende inntrykk av at omkring 1905, og
kanskje mest i 1906 og 1907, har det gatt
en skjerpe-epedemi over Nannestad, og

ikke bare over Nannestad, men smitten
har bredt seg til Hadeland, Oslo , ja helt
til Mjendalen . Eller kanskje har den be
gynt pa en av de andre stedene og siden
kommet til Nannestad. Det frerngar ikke
av papirene hvem sam har begynt , for
skjerpingen begynte her allerede i 1880
arene .
A skjerpe vil si a seke etter metaIler og
om nedvendig skyte ut stein for a ha en
prove. Dette er tillatt for hvem sam heIst ,
ogsa pa annenmanns grunn. Et skjerp rna
straks meldes tillensmannen .
Den ferste skjerper sam er nevnt , er 10
han 1. Oserud , sam meldte 9 skjerp i
Nannestad aIlmenning 7.1.1902.
Etter de papirene jeg har , er det fra 1902
meldt 115 skjerp i Nannestad sogn , 50 i
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Holter sogn og 14 i NittedaI. Det er mu 
lig at ikke aile disse er nye, for det er slik
at et meldt skjerp gjelder bare 18 mnd,
og sa rna det meldes pa ny . Ved en meld
ing blir det pafert hvor mange skjerp er
meldt i de siste 12 mnd. i samme trakt.
Skjerp som er meldt tidligere, er da selv
sagt ikke talt med . Pa den annen side kan
det jo vrere meldinger som ikke er korn
met. Men tallet 179 skulle vrere noksa rik
tig . Sikkert er det ihvertfall at aile skjerp
fra 1905 til 1907 er kommet med.
Da de fleste skjerpere er fra Nannestad ,
kan det vrere morsomt a se hvem det var.
Na var det slik at det var tre personer
sammen, den ene som skjerper og de to
andre som vitner .
Som nr. 1 i antall skjerp kommer T. El
lingsen Morud sammen med A.P. Rustad
og Martin Sorensen med 37 skjerp.
Kristian Svingen har 29 , Marius Holst ,
Mjendalen 24 , G. Munkerud , Lunner 22 ,
ing. Thiis, Oslo 17, Johan J. Oserud 11 ,
Minekompaniet 10, Olaus J. Oserud 6 ,
O.C. Nordby 5 , Chr. Ukkestad 5 , Herman
Svingen 4 , G. Jensen 5 , Ole Hansen Ru
stad 3 , Otto Olsen Rasjeen 2, Kristian
Oserud 2, Marting D. Nordby 2, A. Enge
bretsen 2, Herman Kr. Langerud 2, Ole
L. Retterud 2, H.Chr. Oserudgrinda 1,
Kristian Langerud 1 og SA Melby 1.
Det er sikkert ikke sma forhandlinger
disse menn har hatt , for hvis de fikk solgt ,
sa ville det kanskje bli noen tusen kroner,
og da dette var fer begge verdenskrigene ,
hadde pengene stor verdi. Riktignok var
det ikke slike muligheter for a bli rik i en
fart som for en gullgraver i Kalifornia ,
men det var utvilsomt lettere a finne sink
forekomster her, enn gull i California.
Det som her var viktigst - og som var
avgjerende - var a finne kje per.
At det ikke dreide seg om sma belop
fremgar av noen »handgivelser». Saledes
har Laurits Retterud m.fl. handgitt til
Marius Holst 7 meldte skjerp ved Hakkim
for en kjepesum pa 20 000 kr. Muligens

er det flere skjerp, for kontrakten angir 7
»meldte» skjerp , sa det var kanskje noen
nye i tillegg. Olaus J . Oserud og Kristian
H. Langerud m.f1. har handgitt 7 meldte
skjerp ved Knepphaugsetra for 15 000 kr .
Ved at kjeperen betalte 500 kr., skulle
handgivelsen forlenges med 6 mnd., og
prisen forheyes til 20 000 kr. Ole Hansen
Rustad har handgitt 3 skjerp ved Dalstjern
for 6 000 kr. Idette tilfelle lyder kon
trakten utrykkelig pa 3 skjerp og ikke noe
mere.
Bak disse handgivelser - som aIle er fra
1907 - stod direkter Einar Bjornson . Av
disse kan vi skjenne at mulighetene ikke
var sa rent sma, selv om disse 15 - 20 000
kr. skulle deles mellom flere . Vi rna ogsa
i denne sammenheng huske pa at dette
var smakarsfolk , for hvem noen tusen
kroner , ja noen hundre kroner var av
overrnate stor betydning. Hvis det ble salg,
kunne kanskje garden reddes for en som
satt trangt i det , eller handelsmannen ,
som lenge hadde krevd sitt , kunne fa det
som tilkom ham.
For bedre a forsta denne jakt etter sink
forekomster kan fortelles at oberst , seinere
bergmester H.K. Borchgrevink i 1905 fikk
handgitt de fleste og mest verdifulle skjerp .
Han brukte forst 10 000 kr. av egne mid
ler og seinere mere - visstnok tyske pen
ger til undersekelser . De som hadde hand
gitt til ham , hadde nemlig de beste ut
sikter til a fa solgt , og derfor strernmet
skjerpere til fra aile kanter . De skjerpet
innpa de gamle skjerpene , av og til sa nrer
at de nye ble verdilese , for et skjerp gjel
der ikke for bare skjerpestedet , men et
bestemt ornrade omkring stedet. Det ble
fortalt at mange skjerpet om natta, for
det var jo leit a ga sa innpa de andre , selv
om det var helt lovlig, bare de passet pa at
de ikke gikk for nrer de gamle skjerpa.
Sam ' nevnt fikk oberst Borchgrevink
handgivelser pa de viktigste skjerp i 1905.
Na var det ikke hans mening a drive selv,
og han fikk derfor snart forbindelse med
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det tyske millionfirma Hohenloe Werke.
Men sa kommer Gunnar Knudsens konse
sjonslover nettopp som Borchgrevink skal
selge til tyskerne, og store interesser star
pa spill bade for skjerperne og Borchgre
vink, 80m alle er avhengig av salget til
tyskerne.
Det ble na dannet et selskap »Bergverks
aktieselskabet Norge», 80m sa sekte om
konsesjon , da det var tysk , selv om navnet
var heIt norsk. Konsesjonen ble enstem
mig anbefalt av kommunestyrene i Nan
nestad og Nittedal og av Akershus fylke .
Anbefalingen betyr ikke at alle sa med
blide eyrie pa denne nye drift , for det
ville sikkert fore med segat arbeidsprisene
ville ga opp , noe som viste seg seinere .
Det forte ogsa med seg at det ble vanske
ligere a fa arbeidsfolk til jordbruket. For
arbeidsfolk ville det veere av sterste be
tydning at driften kom i gang, likesa for
den kommunale ekonorni , forst og fremst

for Nannestad, for skattegrunnlaget ville
bli adskillig bedre enn fer .
For om mulig a fa saken i orden sendte de
skjerperne 80m var mest interessert skriv
til Regjeringen ,visstnok forfattet av oberst
Borchgrevink, samtidig 80m et skriv ogsa
ble sendt stortingsmann Martin Loken fra
Ullensaker . Begge gjenparter av skrivene
mangler dato , men har arstall .

»Til Den kongelige norske Regjering, Kri
stiania .

Vi undertegnede bender og arbeidere bo
siddende i Nannestad herred i Akershus
amt , begynte for en lang aarrekke siden at
sege efter malm i fjeldene mellem Nanne
stad og Hakedal. Efter megen og lang segen
fandt vi noget sink og bly.
Siden 1888 har vi iheerdig bestreebt os for
at kunne faa tilgodegjort yore fund .
Mange forretningsmeend og pengerneend

Gaukas Stas jon. N-4860 Treungen.

BN~ROS
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At pege paa den store betydning en berg
verksdrift (muligens ogsaa hyttedrift) vii
faa for vor bygd finder vi overfledig .

taget var fremkommen. Vi begyndte saa
Iedes vort slidsomme og vanskelige arbei
de uden tanke om, at de den gang gjeeld
ende love skulle bli forandret og finder
derfor, at vi kun freemsetter et berettiget
krav, naar vi anmoder regjeringen om at
sloyfe tidsfristbetingelser og i det hele
taget at meddele koncession paa drift af
dette felt efter de i Februar 1905 gjeeld
ende regler. I modsat fald vii den gode
fortjeneste , salget vilde have inbragt , be
roves os , idet en lov, der endu ikke er
kommen og hvis indhold endu ingen kan
ane, gives en praktisk tilbagevirkende
kraft. Dette finder vi er en uretfeerdighed
mod os mindre velhavende bonder og ar
beidere, sam det her gjeelder og henstiller
derfor til regjeringen at imodekomme
denne vor henvendelse.
Samtidig tor vi hen vise regjeringen til de
enstemmige udtalelser , der er avgivne af
Nannestad og Hakedal herredsstyrer i
denne sags anledning , ligesam vi tor bringe
bergmesterens og Akershus amts anbefal
inger i erin dring .

- nordmrend som udlrendinger - har for
segt at hjeelpe os hermed, men har maattet
slutte , da forekomstene viste sig at holde
fattig maim og tillige var uregelmessige,
saaledes at fortsatte undersegelsesarbeider
viide krzeve et utlzeg af meget store penge
summer paa det uvisse.
I 1905 Iykkedes det os at faa direktor
Borchgrevink til at undersege forekom
stene lidt neerrnere. I 1906 gjorde vi endel
arbeider deroppe under hans lede1se,
efterat vi havde haandgivet yore fund til
ham . I februar 1907 sluttede Borchgre
vink kontrakt rned Hohenloe Werke i
Tyskland om salg af feltene , og siden den
tid har undersegelsesarbeiderne paagaaet
uafbrudt med en arbeidsstyrke af fra 50
til 80 mand.
Hohenloe Werke seger nu koncession paa
drift af disse felter . Dengang dette firma
afsluttede kjebekontrakten gjorde det
som rimelig er regning paa at faa sig med
delt koncession paa de vilkaar, som den 
gang var almindelige. Da vi underhaanden
har erfaret de betingelser den nuveerende
regjering opstiller er adskillig strengere
end ventet , og at disse fra Hohenloe Wer
kes side ikke kan antages. Spesielt gjeelder
dette tidsbegreendsningen.
I den anledning skal vi tillate os at gjore
den eerede regjering opmerksam paa, at vi
sam nevnt begyndte at arbeide deroppe
mange aar , for tanken om at kreeve kon
cession for drift af bergverk i det heIe

Nannestad den

T. Ellingsen Morud (u)
G. Munkerud (u)

1908

A.P. Rustad (u)
M. Sorensen (u)

BJ0RN STR0MNjES
m ineraler - engros

oOllIIIIIII MINERALER
~AGATER

.. RASTEIN

Prisliste til registrerte
forhandlere

ADRESSE: BLINDERNVN. 4,
OSLO 3

TLF. (02) 56 2512
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Herr stortingsmand M. Loken
f.t. Kristiania.

Herved tillader vi undertegnede os - vi
ter sige paa hele bygdens vegne - at an
mode Dem om at veere T. Ellingsen Mo
rud m. fl . behjrelpelig i at frernfere disse
meends berettigede henstilling til regjer
ingen angaaende en ansegt bergverks
koncession. Af den skrivelse der agtes
overlevert regjeringens formand efter at
det er oppleest for Handelsdepartementets
og Justisdepartementets chefer vil De let 
telig se de berettigede krav, sam der frem 
seettes og sam vi herved anmoder Dem
paa det kraftigste at stette.

De fire forannevnte menn fikk foretrede
for Regjeringen . T. Ellingsen Morud var
ordferer . Som sedvanlig ved slike anled
ninger lovet Regjeringen a ta saken under
neye overveielse, hva den ogsa gjorde , for
19. juni 1908 ble Bergverksaktieselskabet
Norge meddelt konsesjon , men med tids
begrensning - 99 ar.
I betingelsene stod det at bare norske
funksjonrerer og arbeidere skulle brukes ,
hvis det ikke var nedvendig a bruke ut
lendinger for a skaffe srerlig fagkunnskap.
Likesa ble verket palagt a bruke norsk
materiell , hvis dette ikke var mere enn
10% dyrere enn utenlandsk.
Ved Engelstad gruver i Nannestad har det
veert en seter med samme navn . Her ble
rnidtpunktet i gruvefeltet , hvorav noe er
i Nittedal , og her ble derfor de fleste hus
bygd. Engelstad seter er et garnmelt kjent
sted , og det har i lange tider veert alrninne
Jigmening at fjellet her inneholdt noe me
re enn alrninneJig stein. Da skjerpeiveren
bredte seg omkring arhundreskiftet, sekte
mange hit. Norske statsborgere har loy til
8
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T.Ellingsen Morud (u)
G. Munkerud (u)
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A.P. Rustad (u)
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a lete etter metaller, ertser og nyttige
mineraler , ogsa pa annenmanns grunn , nar
en passer pa a felge lovens bestemmelser .
Det er tillatt a ta hoI pa overflaten , for
en rna jo bore hoI og skyte for a se hvor
dan steinen er. Dette gjelder utmark. Pa
innmark rna en ha grunneierens tillatelse.
Den sam da finner stein avverdi , rna straks
melde skjerpet til lensmannen, som not
erer ar, dag og time da funnet ble gjort.
Dette er sa skjerperens eiendom i 18 mnd.
F0r denne tiden er omme , rna finneren
hos bergmesteren sam er statens represen
tant , forlange utstedt et dokument som
gir ham eiendomsrett til fun net. Dette
dokument kalles mutingsbrev, og dermed
kan han begynne drift , men rna selvsagt
betale erstatning til grunneieren . Ordet
mute er egentlig tysk og betyr begjeere,
forlange , alts a »begjeere dokumentet», sa
en derved har eiendomsrett. Muteren kan
ogsa forl ange a fa seg tildelt et felt , hvor
han er eneberettiget til drift pa mutbare
rnineraler . Det er plikt for muteren a
drive denne bergverkseiendom, Hvis ikke ,
faller den i det fri , som det het er , og kan
overt as av andre .
Av bergmesteren kan en fa lov til a la fel
tet ligge uten drift. Dette kalles fristbevil 
ling og gjelder »ar og dag», dvs. 1 ar og 6
uker . Denne rett til fristbevilling forte til
at utlendinger kom i massevis og fikk
mutingsbrev og seinere fristbevilling . Dette
ble seinere stoppet.
De sam var med pa skjerping her i Nanne
stad har fortalt at de kleyvde stein pa
hesteryggen ned til bygda, hvorfra steinen
seinere ble sendt til bergverk pa forskjel
lige kanter av neersagt hele verden for a
bJi knust og renset. Det var om a gjore a
fa fastslatt innholdet og fa prevd om det
var vanskelig a fa skilt sinken fra det and
re. Det viste seg at dette var meget van
skelig a fa gjort for rimelige utgifter.
Det ferste huset ble bygd i 1906 pa Eng
elstadvangen og star der fremdeles. I sor
enden av huset var det kontor, og sa var



det to rom for arbeidere.
Materialene til det ferste huset ble kjert
fra Rud ede i Moreppen og til Retteruds
moen . Her ble de lagt pa stutt ing eller
lunnedrag, etter at hvert bord og hver
plan ke var synt med et hoi i enden , sa
stort at en kunne fa et tau gjennom det.
Med dette tauet ble sa materialene bundet
fast . Pa Engelsta dvangen kan en se ei vind
ski med slikt hoI. Det skulle ikke lite til
a hol de , nar en skulle kjere et slikt lass pa
en steinet seterveg. Dynamitt en ble frak
tet pa hesteryggen , og spiker og annet
smatteri ble kjert pa sleip .
Om morgenen drog 3 - 4 hester i rad og
rekke av sted og kom ned igjen om kvel
den . Det var et frelt slit , srerlig pa den
siste delen av vegen, hvor det er meget
bratt. Den gang var det IS - 20 mann ved
gruvene , og disse flyttet inn i huset sa
snart det var ferdig .
Som nevnt fikk H.K. Borchgrevink hand 
gitt de aller fleste skjerp , og noe seinere
kjopte han dem for ca. 70 000 kr. , som sa

ble delt mellom skjerperne , hvorav noen
fikk 5 - 6000 kr., men andre fikk min
dre , helt ned til noen hundre kroner.
Den egentlige bygging foregikk i 1907 og
1908. Det var da bygd veg til Hakkim 
om lag 2 km - og derfra kunne en bruke
godseier Youngs veg til Hakadal. Til a be
gynne med stilte godseieren seg helt av
visende og nektet selskapet a bruke hans
private veg. Fo lk fra gruvene matt e beere
st al, hakker , slegger m.m. forbi hans eien
dom pa As, og det t il og med om natt a .
Han var represe nta nt for det gamle syn ,
og gruvene var noe nytt sorn skulle stenges .
At driften skulle fa e konorniske felger for
ham , var han vel ogsa oppmerksom pa.
Det viste seg ogsa straks at det ble vanske
lig for ham a skaffe arbeidere til skogs
drifta , og han matte derfor opp med 10n
ningene . Pa den tid kom tanken om a
bygge veg om Kirkebyvangen fram , for
der hadde selskapet ogsa gruver. Fornuf
ten seiret imidlertid over Young , og han
ble meget velvillig overfor gruveselskapet .

STENSLIPING
Norges nye »nasjonalhobby». Stikk innom oss og se vart

store utvalg til rimelige priser.

• Slipeutstyr
• Rast en
• Innfatninger
• Mineraler

• Stensmykker
• Presangartikler
• Cabochoner i norsk

sten og mye mer

GIO·HOBBY
Trondheimsvn. 6, Oslo 5.

TIf. (02) 37 67.88

Apent: 10.00 - 16.00 (13 .00)
Mandag stengt.
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Det hadde jo heller ikke nyttet a nekte ,
for da hadde selskapet ekspropriert grunn
til veg. Young fikk 800 kr ., og gay dermed
Iov til a bruke vegen over As gard til
skyss. Seinere ble den ogsa brukt til last.
Selskapet skulle videre betale 1 000 kr .
pr. ar til vedlikehold av vegen.
Young ble altsa sa rimelig at han tillot
selskapet a ga utenom kontrakten , idet
alt ble kjert over As gard , Bare av kull
gikk det 2 - 3 lass hver dag, foruten det
andre nedvendige , Leks . dynamitt og bor
sUI. 1 byggeperioden var det sikkert sto r
trafikk .
Av andre vanskeligheter som selskapet
motte , kan nevnes seterretten. De sam
hadde seterrett pa Engelstad seter , kom
med krav pa erstatning, sa vidt jeg har fatt
greie pa , 15 - 20 000 kr. Direkter Borch 
grevink bod dem 5 000 kr. , men det ble
avvist. Setereierne mente de ikke kunne
ha kuer pa setra p.g.a. gruvedrifta . De ble
tilbudt a fa ryddet og gjort i stand en
setervang pa et annet sted i allmenningen .
Ogsa dette ble avvist , og sa var det a ga
rettens veg. Det endte med at setereierne
fikk erstatning , men den ble ikke storre
enn at den var omtrent medgatt til
omkostninger. Det ble fortalt at de holdt
et selskap til slutt , og dermed var de
ferdige med saken og pengene , men
setra kan bygges opp igjen .
For kommunens drift var det sikkert bra
med den nye drifta i bygda , for selskapet
var no k en god skattebetaler , og det
samme kan en vel si om funksjonrerer og
arbeidere ved gru vene .
I 1908 ble vegen til Nannestad bygd. Den
er 7 km, regnet fra allmenningssaga til
Engeistadvangen. Den er na ombygd av
Nannestad allmenning , men ser vi pa den
vegen som ble bygd i 1908, ser vi at den
er bygd pa samme maten som de offent
lige veger i 1850-ara . Den er mest mulig
lagt pa terre steder , selv om den derved
ble bratt. Da all tung trafikk gikk fra
HakadaI , ble det ogsa av mindre betyd
10

ning om vegen ble bratt. Den kostet like
vel om lag 10 000 kr. Av grunneierne var
det en sam forlangte erstatning, mens de
andre ga fri grunn.
Under vegbygginga var det omkring 150
mann sam arbeidet ved gruvene , dessuten
to stigere , en materialforvalter , en ingenier
og en direkter , den samme Borchgrevink
som er nevnt tidligere. Foruten disse
funksjonrerer kom det stadig tyskere hit
og sa pa drifta .
Arbeidet gikk dag og natt. Alrninnelig
dagspris var 3 kr. , men inne i fjellet b Ie
det mere , for der var det akkord. Dette
heres lite ut na, men den gangen var det
mye .
Hvem finansierte sa dette? Jo , sam nevnt
for var det dannet et selskap , Bergverks
aktieselskabet Norge , men dette var dan
net og eides av det tyske Hohenloe Werke ,
et stort million-selskap med gruver og av
delinger o ver hele verden .
Dette selskap brukte ved gruvene i
Nannestad og Nittedal om lag 1 000 000
kr . og ved Grua pa Hadeland noe mer .
Det er mye penger bortlagt til pro vedrlft
uten a fa det minste igjen , men nar dette
selskapet brukte a avsette 25 millioner
hvert ar til prevedrift , sa skjenner vi at
det sam ble brukt her, ikke er noe storre
a snakke om. For selskapet betydde det
ikke noe , og det var neppe noen av de led
ende aksjonrerer uten at de med gledr
ofret disse millionene sam ble brukt her
hos oss , for det var tydelig at de hadde
stor tro pa feltet.
Aschehougs leksikon sier om feltet : »De
betydelige sinkforekomster sam ligger ved
Grua pa Hadeland, samt i Nittedal og
Nannestad herreder , har der knyttet seg
betydelige forhapninger til. Der har vrert
forsekt prevedrift i ganske stor stil , men
enn a er ingen regelmessig produksjonsdrift
kommet i stand»,
Hva var det sa en fant her , og hva inne
holdt disse fjella?
Det en forst og fremst fant , var sinkmalm ,



•

Av den er det flere slag, og det viktigste
slaget - sinkblende - fant en i disse gruv
ene.
Steinen i disse gruvene er meget innholds
rik,og derfor sa det lovende ut, men nar
det allikevel ikke gikk sam ventet, kom
det av at det ikke var mulig a fa renset
sinkmalmen . Prover ble sendt til aIle deler
av verden for a bli prevd, men uten sant
resultat at drifta ville bli lennsom .
Seinere har det vist seg at malmen kan
renses elektrokjemisk. Det ble ogsa satt i
gang provedrift pa Hadeland, og det sa
lovende ut med stor etterspersel etter
sink. Nettopp dagikk kursen pa den nor
ske krona opp, og sa ble ikke drifta lenn
som, og dermed var det hele slutt.
Nar en idag ser disse veldige steinhaugene
med tusener av lass, og tenker pa alt det
arbeid som er utfort her fra det ble skjer
pet, kan en bli helt overveldet. Alt dette
er kostet pa for a se hva fjella inneholder

uten a regne med direkte inntekt. Selv
felgelig hapet tyskerne pa - og regnet vel
ogsa med - at det skulle bli lennsorn drift .
Det hadde det vel ogsa blitt, hvis ikke ver
denskrigen 1914 - 18 var kommet . Den
odela jo sa mye, og dette her blir ingenting
sammenlignet med de menneskelige og
materielle verdier, sam ellers gikk tapt.
Det ble praktisk talt ikke kjert vekk noe
stein mens det var drift, bare litt til prove
ved forskjellige verker . I de siste ara er det
derimot kjert vekk en del til vegbygging.
Det er ikke skutt ut store ganger noe sted,
bare 2 x 2 m, enten det er loddrett eller
vannrett. Hensikten her var a se hva fjel
let inneholdt, ikke a fa ut stein. Dette
ville i tilfelle komme seinere. Borema
skiner ble ogsa brukt, men dette ble for
holdsvis dyrt .
Na er det lettvint a fa ut steinen. For
brukte en sakalt »fyrset ning», Et stort bal
ble gjort opp, flammen sIo mot fjell-

NORSKE MINERALHANDLERES
FORBUND

- STIFTET 1982 

KENT'S A/S
KONGLOMERAT, ELLEFSEN & CO.
NORSK STEIN-HOBBY
STEINHAUGEN, JENSEN & CO.
STEINKJELLEREN ROCK-SHOP
STENBODEN
STRYN STEINSENTER
THULITTEN STENHUS
TORGEIR T. GARMO

B.B. PRODUKTER
BERGKRYSTALLEN
B. GJERSTAD A/S
BJORN STROMNk:S
EINAR FIVELSDAL
FROLAND MINERAL CENTER
GEO-HOBBY A/S
GRENLAND STEINHOBBY
JOHANSSONS STENSLIPERI

•

Sekretariat:
Postboks 30

N-4820 FROLAND

11



veggen, som sa ble oppvarmet. Dermed
utvidet steinen seg og lesnet. Na borer en
og skyter med dynamitt. Det nyeste er at
en bruker maskinkraft til boringen , men
dette ble ikke brukt ved disse gruvene.
Ved anlegget ble brukt beker , skjemaer
m.v. med tysk tekst. Nar det videre ble
brukt tyske ord sam schakt, stoll , ort ,
synk og lignende , sa kommer det ikke
bare av at det var tyske eiere, men slike
ord har veert alminnelig sa lenge det har
veert gruvedrift her i landet , d.v.s. fra om
kring ar 1600 . Da fikk Kristian 4. tyske
arbeidere hit , og fra den tida har disse
orda blitt brukt i »gruvespraket».
Omkring Engelstadvangen finner en gruve
hoI i massevis. Noen er bare noen meter
nedover eller innover i fjellet, men andre
er ganske lange eller dype. Litt ned i lia
mot Nannestad har vi en tunnel sam heter
Gruelia og er 10 - 1200 meter lang. Pa
toppen ovafor er Erdmann , sam gar 100
m ned i fjellet. Disset o - Gruelia og Erd
mann - metes inne i fjellet. Det var stor
spenning da det etter foretatte malinger
og beregninger skulle ga hoI. Erdmann
(oppkalt etter en av tyskerne) stod full
av vatn . Men - utregningen klikket. Nye
ble foretatt , og de stemte med de ferste
og skulle saledes veere riktige . Det ble
gjettet pa at en av arbeiderne kunne ha
flyttet pa et merke inne i fjellet . Merkene
var sma plugger slatt inn i sprekker til a
sikte etter. Slikt har hendt andre steder
og kunne ogsa ha hendt her. Ved a bore i
flere retninger lyktes det H agjennomslag,
og vatnet strernmet ut av tunnelen.
I gruver vil det alltid bli en del ulykker,
ofte med tap av menneskeliv , og slikgikk
det ogsa her . AIle ulykkene her skjedde i
den fer nevnte Erdmann gruve.
Olaf Toftner fra Bjerke falt ned 10 m i
denne gruva. Det er bygd opp avsatser
med stiger fra den ene til den andre . Noe
av dette sviktet , sa han falt ned. Han ble
ganske mye skadet og ble visstnok aldri
helt bra etter ulykken.
12

Noe seinere skjedde en ulykke til i samme
gruve, men noe dypere ned . Et skott ble
avfyrt , men hadde ingen virkning, kanskje
var ikke ladningen sterk nok . Da skal en
ikke lade pa nytt fer hullet - fjellet - er
helt kaldt. Det tok tid , ventet ida ble lang,
og karene ladde pa nytt med den felge at
skottet gikk mens de holdt pa. En av kar
ene - en hadelending - ble skutt i styk
ker og heIt edelagt , en annen ble sa mye
odelagt at han ble sendt pa sykehus , hvor
han dede. En tredje - en gutt fra Aanes
ruddalen i Nannestad ble noe skadet , men
helt bra igjen.
En tredje ulykke skjedde enda dypere i
samme gruve. I den nederste delen ble
steinen heist opp i en »kibb», en stor ten
ne, sam temte steinen i en beholder, en
vogn sam gikk pa skinner. Gruvegangen
var sa mye pa skra at det var lagt skinner.
Nar denne beholderen kom opp, ble inn
holdet ternt i en vogn, sam ble kjert vid
ere ut og temt .
Fra dampmaskinen gikk det en vaier
(wire) til »kibbene.Oluf Retterud var med
og lempet stein opp i »kibben» og gay tegn
til at den kunne heises opp. Om litt rauk
vaieren, og han ble rammet av »kibben»
som var fyIt med stein . Oluf Retterud var
bevisstles da han ble heist opp , bundet til
en stige. Kameratene fraktet ham opp pa
denne maten . Han ble kjert til Hakadal og
sendt pa sykehus. Etter hvert kom han
seg, men ble aldri helt arbeidsfer.
Det var arbeidere bade fra bygda og fra
andre steder . Stort sett kan en si det var
to slags mennesker der . Det var fastbo
ende fra Nannestad og Nittedal , noen
ogsa fra andre steder, solide og bra folk,
og sa var det slike sam gjerne ble kaIt
»slusk». Dette var folk sam arbeidet sa
ved den ene og sa ved en annen gruve, sa a
si uten fast bopeI. Nar de hadde tjent opp
en del penger, tok de gjerne en bytur pa
lerdag og kom igjen noen dager ut i neste
uke - uten penger .
Dette var ofte vanskelige folk , noe en av

•
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stigerne fikk merke en gang. Han matte
springe alt han kunne for a komme unna
en som forfulgte ham med kniv i handa .
Men selvfelgelig var det ogsa noen bra av
dem.
I brakkene var det trangt om plassen, og
dag- og nattskift brukte samme rom. Hver
mann hadde ei matkasse , som kunne lases,
men dette ble sjelden gjort. Det var uskre
ven loy at en ikke skulle ta noe fra en ar
beidskamerat. Kvinnelige kokker laget til
rniddagsmat til dem som ensket det , og
vasket opp og holdt det reint i huset.
Bruk av alkohol var strengt forbudt, og
dette ble overholdt. I fritida var det kort 
spill, og mange spilte seg »blakke», sa de
ofte matte lane penger til mat . En eller to
handelsmenn kom med varer , og det var
kontant handel. Nar lenninga ble utbetalt,
satt kjepmannen der og fikk sitt.
Det var alltid rolig ved gruvene , ingen ar
beidsnedlegging som na for tida. En gang
holdt det pa a bli streik, men da kom ing
enieren til gruvene , og det ble enighet.
Under den ferste verdenskrig 1914-18
ble det vanskelig for gruvedrifta . De fleste
av de tyske eierne var offiserer, og mange
av dem faIt i krigen. 11915 ble det inn-

skrenkning i drifta, og bare 12 - 15 mann
ble igjen, og i 1916 ble det helt slutt.
Bare en oppsynsmann ble igjen. Husa
skulle holdes vedlike inntil videre. Ma
skiner og lagerbeholdning ble solgt etter
hvert , og til slutt ble brakkene solgt til
nedrivning , bare kontorbygningen ble s1:1
ende igjen og star der framleis. Rundt
gruveapningene ble det holdt gjerder sa
lenge selskapet hadde midler til det. Da
det etterhvert begynte a bli darlig med
gjerder, og det saledes ble farlig for dyra i
skogen, tok det offentlige seg av gjerde
holdet. Noen rnindre apninger ble ogsa
fylt igjen. Skilter med paskrift »Farlige
gruveapninger» ble satt opp pa steder hvor
en kan regne med ferdsel.
Da det ikke var noen som kunne represen
tere Bergverksaktieselskabet Norge, ble
dette opplest og et nytt selskap - A/S
Sinkgruber - ble stiftet , med staten som
eier av samtlige aksjer.

(For noen ar siden ble ogsa dette selskapet
opplest , og dermed var det slutt pa konse
sjonen, og grunnen gikk tilbake til de
opprinnelige eierne) .

NORSK STEIN-HOBBY
KLiNGRA JGJERNES, 4990 SBNDELED
Tlf.: (041) 54528

STaRT UTVALG I UTSTYR FOR :
SMY KKEST EINSLI PING.
TROMLING OG SAGING.

Sq)LV OG FATNINGER
FOR SMYKKELAGING
EGEN BOKLISTE .

RASTEIN,
SLEPNE SMYKKESTEIN
OG MINERALER
BE OM KATALOG
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THULITTEN
Av Torgeir T. Carma - Nitimekaseri

- Er'e han derre Thue i Nitimen sam har
fenni pii det ta , da? - mannen peikte surt
pii ein diger plakat sam forkynte: »Thu
litt-Norges nasjonalstein», »Det rna 'ra
vera mate pa sjeldigging i detta ferie
hjemmet pii Marienlyst ii!»
Men for ein gongs skuld er Thue totalt
uskyldig , pafunnet tek til for meir enn
to tusen ill" sia da dei gamle grekarane
kalla landet vart »Ultima Thule», det ytste
Norden. Og lat oss like godt ta med resten
av historia sam ferde til at denne raude
smykkesteinen fekk namnet Thulitt :
I det Herrens ill" 1811 hadde ein liten
ekspedisjon dregi ut frii det solrike Italia
og lagt ut pa ei lang og strabasies reise
opp gjennom Europa. Heilt opp mot Is
havets kyster hadde dei tenkt seg, til det
kalde og usiviliserte Noreg for ii leita etter
verdifulle malmar . I lange veker av tidleg

sommar streifa dei rundt i landet vart, og
ein dag hadde dei kome innover til Rau
land i Telemark for ii sjii pii eit lite kop
parskjerp. I ein kolle sam stakk opp like
ved fekk ein geolog auga pii ein merkeleg
kombinasjon av bla og raude mineral. Han
kakka laus nokre prover og tok med seg.
Det bla mineralet var ein kopparrik vesu
vian og fekk namnet cyprin. Korkje denne
eller det rosa mineralet var funne tidlegare
pii jorda , det siste fekk namnet thulitt
etter funnlandet.
Og sii viseleg var alt innretta at denne
thulitten seinare vart oppdaga i sterre og
reinare mengder i Leksvik i Trondelag.
Fra Helvitisjuvet inne pii Fosenhalveya
vart mindre mengder bore ned pa sveit te
ryggar og skipa utover verda til bruk i
smykke og ornament. Og forekomster av
thulitt fd Australia, Afrika og California

•

Apent aile dager
<, IJ Fra 14.00 til 18.DO.

--'~""""710.
~' '' . ° 0 Lerdag 10.00 -15.00

RASTEIN
KJEDER - ARMBAND - NALER
GAVEARTIKLER - GODT UTVALG
MINERALER STORT UTVALG II

NORSKE - UTENLANDSKE TONS8fRG

VELKOMMEN TIL

BYTTE - SALG - KJ0P.
INTERESSERT I NORSKE
MINERALER.

Meget rimelige priser.
Skriv gjerne.
Kan sende prisliste
og vareliste .

.BERGKRYSTALLEN
01VIND LARSEN

Robergrenningen. N. Eik. 3109 Lofts-Eik
Ogso bostedsadresse. Tlf. 033/68773.
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sag ikkje ut til A kunne konkurrere med
den norske i farge og kvalitet.
Men thulitten skulle snart dukke opp pA
nye stader i Thule , landet vart. For ein
fernten Ar sia dreiv ein ung geolog og kartla
det vanskelege feltet mellom Ottadalen og
Finndalen i VAgAog Lorn. Fleire stader
inne i fjellet fann han lausblokker av ein
merkeleg raudskirnrande bergart , »thulitt».
Men kor kunne desse steinane koma fra?
Ikkje lenge etterpa synte Willy fram stein
ane sine, og eg vart interesser t. Fra Blaks
tjern i 1500 meters hegde og servestover
mot Ottadalen rakte eg i lange, solmeette
dagar over den bylgjande hegfjelssletta
og leitte lausblokker. Kvart nytt funn vart
plotta pa karte t , og fr A kryssa drog vi
liner i motsett retning av isens rersle. Eit
innvikla og imponerande monster bygde
seg opp , men den lokkande raude thu
litten fanst berre ikkje der han etter kloke
beregningar burd e vera .
SA, ein dag eg var borti sentrurn , pa Berg
om , trefte eg den over 70 Ar gamle Ole
Nyeygard , »Na, har du funne raudstein
din enda , da?» undrast han. »Nei, eg har
ikkje riktig det ,»matte eg tilsta . »Da skal
eg fortelja deg noko » sa'n Ole. »Sorn gut
unge sprang eg ofte setervegen ned fra
Liasetrom , og minnest eg ikkje feil, skal
det liggje tva store raudsteinar i st igen!»
»Hm» - tenkte ego»Da rna dei lausblok
kene vi fann ved Blakstjern vera lyfte 600
m av isen. Men eg far kikke etter lell,»

Snart kunne eg med sjelvsyn forsikre meg
om at n 'Ole hugsa rett etter 50 ar, raud
steinane lag i vegkanten enda . Overgrodde
og forvitra , men likevel godt synlege. Og,
dei var ikkje godt avrunda sam dei vi fer
hadde funne , men hadde kvasse kantar.
Det tyder at steinen matte vera rivin laus
fra ei forekomst like i neerleiken . Det er
nar is eller vatn dreg blokkene med seg at
kantane litt etter litt blir runda av og
jamna til.
Helga etterpa var ingeniergeologen Arild
beskikka til Lorn, her matte ingenting
overlatast t il tilfeldigheitene. Tidleg laur
dag morgon stilte vi i vegkanten og gjekk
manngard oppover lia to mann sterke .
Ein god halvtime etterpa gjekk eg rett pA
kanten av forekomsta , ei bleikraud gare
austover i den gra kvardagsgneisen. Raude
blokker var frosne laus og lag stredde i
ura nedafo r , eit heilt lite fjell i uvirkelege
rosa tonar . Eg kauka Yilt og slo laus pA
bergveggen. SA roa eg meg ned og strauk
fingrane over den knudrete laven. I meir
enn tusen millionar Ar hadde denne smale
stripa med manganmineral liggji der . Her
var tid nok .
Kva kjenner menneske nar det star ved
malet? Den heftige gleda sam snart vik
for ettertanken: aldri meir skal du rekkje
over Liafjellets verharde vigger pa leit
etter bleikraude thulittblokker. Enda ein
gong har Thule slept ei forekomst av sin
eigen smykkestein fra seg ...

GULLSMED F. I. EEG

~
linneh. Arne H. Eeg)

»Stenqruben», Dronningensgt. 27 . Oslo 1 - T lf .: 4 1 74 74

00 ,., FORUTEN VANLIG GULLSMEDFORRETNING, ER VAR
~:1: SPESIALITET DIAMANTEROG ANDRE SLEPNE STENER.
-:-.C" <> VI F0RER OGSA SKJELDNE SLEPNE STENER.

:~i ASSORTERT UTVALG I STENKJEDER. DYRERE MINERALER.
VI LAGER RINGER M.M. PLASTESKER FOR MINERALER.

EGEN STENAVDELING.
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EN TUR TIL OUTOKUMPU I FINLAND
Av J. H. Paxal - O.G.-nytt , oktober 1980 .

Outokumpu ligger i Nord-Karelen , 450
km nord for Helsinki. Nrermeste by med
jernbane og fly forbindelse er Joensuu , dit
tar det fra Helsinki 6 timer med tog eller
3/4 time med fly . Fra Joensuu mot vest
t il Outokumpu er det 45 km , 1 times
bussreise. 95 km lenger vest ligger Kuopio ,
en sterre by med hyppigere fly - og jern
baneforbindelser til hov edstaden - endog
direkt e bus s.
Gjennom de sto re sjeer og Saima kanal
har disse byer forbindelse med de fjerne
hay.
70 km nord fo r Joensuu ligger turiststedet
Koli pa en heyde ved sjeen Pielesjarvi
med en mektig og vakker utsikt. Dette
er fra gammelt av turistornrader hvor man
nyter skjennhet og fred i skogenes og
sjeenes land. I Kuopio kan en fra det
heye Puijo -tarnet med en restaurant pa
toppen sam dreier seg rundt , skue skog og
Sj0 pa aIle kanter sa langt eyet rekker.
Etter en rundreise forIot jeg mitt felge i
Kuopio og tok bussen til Outokumpu
for geologiens skyld . Outokumpu er en
vakker liten by med en gate hvor en fin
ner alt en trenger: hotell , torg , forret
ninger , banker , busstasjon med restaurant
og everst i gata det gamle gruveornradet
med gruvetarn fra 20-arene.
Her ble det funnet maIm i begynnelsen av
dette arhundre og gruvedrift ble igangsatt
i 19 I3 . I alt er 4 gruver apnet , den siste i
1972 . I Keretti , 2 km fra sentrum, ligger
Finlands eldste igangveerende gruve.ljuni ,
juli og august kan en pa lerdager og S0n
dager komme ned i gruvene (for 20 mark).
Da er det ogsa adgang til det gamle tarn
sam har et museum for gruvedrift.
Bortsett fra tyske mineralsarnlere rna de
fleste turister ha veert finske . Det var van
skelig a fmne noen sam snakket annet
enn fmsk. Jeg prevde a fa vite om en
kunne ga fritt rundt og samle stein og etter
16

at hotellverten hadde fatt tak i en sam var
ansatt i gruveselskapet og kunne engelsk ,
fikk jeg bekreftende svar.
Jeg dro til Keretti-gruva. Det var et skilt
pa finsk ved inngangen. Jeg spurte drosje 
sjaferen hva det stod . Han ristet pa hodet
og sa »kontori», Jeg ruslet inn , men kon 
toret var stengt , da kl. var 18 .00. Jeg
vandret sa rundt og plukket stein sam jeg
antok var karakterist iske. Pa t ilbakeveien
t il hotellet , 2 km vandring, la det i skogen
gamle tipphauger delvis overvokst . Her
var det fin kromdiopsid.
Neste dag matte jeg forIenge oppholdet
fordi jeg ikke fikk plass i flyet. Jeg fikk
da besek av en ung mann fra gruvesel 
skapets informasjonskontor sam var
underrettet om at jeg var der. Jeg fortalte
at jeg ville nytte tid en til et besek i det
kjente gruveomradet Vuonos, 1/2 mil
utenfor byen - jeg hadde ne tt opp fatt
bekreftet pa reisebyraet at jeg kunne ga
fritt ornkring der. Den unge mannen kunne
da fortelle at gruveselskapet ha dde stengt
ornradet for uvedkommende. Det var
ordnet slik at han selv (og en til) hadde
anledning til a guide folk. Outokumpu er
kjent for sin verdifulle uwarovit og pa
gangen hadde blitt for stor . Han fortalte
videre at man var interessert i a opprette
en geologisk forening i Outokumpu og
han kunne tenke seg a bli medlem i vAT
forening for a leere hvordan den virket.
Han har na fatt siste nummer av OG- og
NAGS-nytt hvor det star mye om var or
ganisasjon .
Jeg nyttet tiden til a se pa det gamle
gruveornradet i byen. Her la det stein som
folk tydeligvis hadde slatt pa og en kunne
supplere utvalget av karakteristiske stein.
Det sa ut til a veere endel nytilfert stein .
Hvis dette er for turister sam na er nektet
adgang til Vuonos er det et godt tiltak .
Men det trengs plakater sam gir turister

t ,



selskapet sam har

~
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fra andre land enn Finland beskjed om
hvordan de skal innrette seg. Skal man ta
en tur til Outokumpu, vil jeg tilra at en
forst skriver til Outokumpu Oy og sper
om mulighetene . Men en kan jo og - om
en forst er kommet dit - gll pll de gamle
tipphaugene sll lenge det ikke er skiltet
adgang forbudt.
Outokumpu Oyer

FRA MALM TIL DRIVSTOFF.
A v J. H. Paxal - O.G .-nytt, desember 1981.

Under et besek i Kirkenes i host , fikk jeg
anledning til II beseke gruvene i Bjerne
vatn , sam er irnponerende store. Vi var
bare i en del av ornradet , og det minnet
om dypet pa Langeya, men vel enda
sterre . Her ble det sprengt ut dypt nede 
men i dagen - og svrere trucker kjorte
malmen opp til knusemaskinen , hvor mal
men ble redusert i sterrelse og sortert ut
med magnetisme.
Utenfor knuseriet ligger en roys utskilt
stein , sam folk kan komme og forsyne seg
av nar de trenger noe slikt, Leks . til plan
ering av tomter.
Magnetitt -malmen dumpes ned i jernbane
vognene , sam frakter den de atte kilo
metrene til anlegget i Kirkenes . De sterste
truckene tar 150 tonn, hvilket svarer til
2 1/2 jernbanevogn. Nar de dundrer av
garde med full last , blir steinen de kjerer
pll knust til stev, og nar regnet kommer,
blir det temmelig solete pll veiene i gruve
ornradet.
Pll var rundtur fikk vi se inngangen til
den gruvegangen sam j to maneder hadde
huset 2000 mennesker i sluttfasen av kri
gen . Hele gangen har ikke kunnet spares
av driften . Et sted det ikke var sll selete
stoppet bussen, sam kjorte oss rundt, og
vi hoppet ut og fartt en vakker stripete

gruvedriften . Dette selskapet har ogsa en
rekke andre gruver i drift rundt om i Fin 
land . I Keretti og Vuenos drives pa kob
ber og zink (mest kobber) med kobolt
sam biprodukt. Selskapet har kobberverk
i Karleby, kromgruve i Kemi , ferrokrom
verk i Tornes og nikkelgruver i Kota
lahti , Hitura , Stormi og Harajavalta.

maIm, sam er sll typisk for Bjornevatn.
Malmen sam har no en og tredve prosent
Fe, blir i Kirkenes omformet til slig med
vel 65% jern og pelletert. Kapasiteten er
na henirnot 3 mill . tonn pellets pr. ar .
Endel av produksjonen gar til Island. Da
jeg i 1975 en sendag tok baten over fra
Reykjavik til Akranes og gikk og plukket
zeolitter i et steinbrudd (laumonitt og
phillipsitt), blaste det opp en storm sll
kraftig at bade bat- og bussruter matte
innstilles . Pll byens hotell traff jeg 5 norske
karer, sam bygget den norsk-islandske
ferrosilisium-fabrikken ved Hvalsfjorden
like ved. Til denne fabrikken, som na er i
full drift, gar pellets fra Kirkenes. Det
kommer ogsa kvarts fra Norge.
Jernmalm og kvarts smeltes elektrisk
sammen med kull og koks, og kullene
trekker til seg surstoffet. Kullmonoxyden
i avgassene skulle kunne utnyttes dersom
smelteprosessen kunne forega i en lukket
ovn. I dag er ovnene apne fordi slagg sam
danner seg oppa smeltemassen rna sills los .
En haper nll at det lar seg gjore II nytte
roterende ovner, og at kullmonoxyden
kan brukes til metanolframstilling.
Det er hap om her II fll drivstoff til bilene i
slutten av 80-Mene. Sll da skulle det bli
mulig II rulle rundt pll pellets fra Kirkenes.
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Hos oss vii du finne et av norges
s ters te ulvalg av minereter og
stutter Iii din sam ling, enten du
samler norske eller utenlandske
mineraler vii et besek ho s oss
lenne seg.

j

Steinhaugen er torretninqeri .
finne aft som har med din hi
verk te v, gaveartikler i stein (
Vi har spesialisert oss pa m,
mineraler fra de fleste norsk
klassiskt norsk materia lle tn
Vi kieper ogs a norske og no.

Mineraler

Innfatninger
sllpernatertale
Vi har Iii en nver tid over huruire
forskiellige Iyper av stipemeteri
ale, - ogsa ferdige cabochoner
og fase lt slip! stein. stonutvetq
i setv og innfa lninger. Her er alt
du Irenger pa e l s led.

Posl adresse: Sleinhaugen & Co.
1521 Sperrebotn. Forrelningsadresse:
Hoyenhallgl. 33, 1500 MOSS



·STEINHAUGEN
1
ltor deg som vii handle alt pa et sted i ver torretning vii du
~bby og qiere. Mineraler, beker, slipeutstyr, slipemateriell,
~~ .

tneraler, og da spesielt norske mineraler. Vi har bestandig
e torekomster pa lager. For spesielt interesserte har vi ogsa
:l flere store norske samlinger vi har kieptopp.
rdiske mineraler og helesamlinger.

Slipeutstyr
Vi terer maskiner og utstyr Ira
de fleste ledende firmaer i ver
den. Tenker du pa tromler, slipe
maskiner, lassettmaskiner sa
vii det tenne seg akontakte ass.

Her finner du
055.
Kier E6 til Mosseporten , ta av inn

. • til Moss. Kjer til venstre i det ierste
. Iyskrysset. F¢lg denne gaten til du

kommer til Malakoff skole.

Apningstider: "l7J';;::;.Oi--Imqrnll.
Tirsd., Onsd., Fred. - 10.00-18.00

Torsdag - 10.00-20.00
L¢rdag - 10.00-15.00

Mandag stengt.



OMFATTENDE SVENSKE FELTSTUDIER AV GRUNNFJELLETS
GEOLOGISKE EGENSKAPER.

I Sverige er det gjort omfattende studier over sluttlagring av radioaktivt avfaU i grunn
fjell . Det pagar ogsa et omfattende forskningsarbeid for a kunne gi spesifikasjoner og
retningslinjer for lokalisering, utforming og drift av et sluttlager for heyaktivt avfall i
stabile geologiske formasjoner i jordskorpen. Et slikt lager er tenkt plassert 500-1000
meter under terrengoverflaten . For tiden gjennomferer »Sveriges geologiske under
sokningi en generell oversiktskartlegging av omrader med aktuell fjellgrunn. I neste
omgang skal det plukkes ut et antall omrader der det viI bli satt i gang detaljerte
undersekelser av fjellgrunnen. Denne fasen av forskningsprogrammet , som skal gjen
nomfores i lepet av 1980-arene, viI omfatte 8-10 omrader. Det er allerede gjennomfort
en oversiktskartlegging av ornrader i Syd- og Midt-Sverige.

A v cand.real Per J. Wethe - Teknisk Ukeblad /Teknikk 36 - 81

•

I april 1977 vedtok Riksdagen den sakalte
»Villkorslagen» som sier at ingen ny reak
tor far lades med brensel eller tas i drift
uten spesiell tillatelse fra regjeringen . En
slik tillatelse gis bare dersom reaktor
eieren kan vise til en avtale om opparbeiding
av brukt brensel samt en sikker sluttlag
ring av det heyaktive avfallet, eller av
brukt ikke-opparbeidet brensel.
Som svar pa regjeringens utfordring dan
net kraftselskapene organisasjonen »Pro
jekt Karnbranslesakerhet», KBS, som ble
palagt a utfore det forsknings- og utvik
lingsarbeidet sam var nodvendig for a
oppfylle lovens krav .
KBS utarbeidet lesninger for begge alter
nativene i vilkarsloven . Det ferste alter
nativet gar ut pa at brukt reaktorbrensel
opparbeides , og det heyaktive avfallet
omdannes til glass og kapsles inn. Kap
slene plasseres deretter i et sluttlager pa
500 m dyp i fjell. Det andre alternativet
innebeerer at brukt brensel ikke opp
arbeides, men innesluttes i ko bberkapsler
som plasseres i et sluttlager av samme
type som under alternativ 1.
Dype fjellan legg er stabile .
Stabiliteten i et dyptliggende fjellanlegg
(500 - 1000 meter under terrengover
flaten) er uavhengig av tenkbare forand
ringer i overflaten . Selv om det skulle
20

komme en ny istid hvor innlandsis skra
per bort bygninger og jordlag, eller en
global varmeperiode med smelting av isen
i polaromr adene (med tilherende havniva
stigning) eller en fremtidig storkrig som
skulle utslette var tekniske sivilisasjon,
kommer forholdene i et dyptliggende
fjellrom til a bli tilneermet uforandret.
Det kan betraktes som utelukket at av
fall fra et bergdepot vii kunne spres som
felge av en uventet fjellgrunnsformasjon
eller dyptgaende erosjon . Det samme
gjelder i prinsippet for jordskjelv, og dep
poneringssteder i fjellgrunnen kan velges
slik at skadevirkningene ved jordskjelv
unngas . Tidligere jordskjelv i ornrader
med gruvedrift som har medfert betydelige
skader pa overflaten , har ikke kunnet re
gistreres inne i gruven .
Sikkerheten av bergromslagring avhenger
av egenskaper ved selve avfallet , av de
barrierer som bygges rundt avfallet, og av
egenskaper i selve berggrunnen der av
fallet plasseres . .Hovedvekten i under
sekelsesprogrammet er derfor lagt pa de
geologiskejhydrogeologiske forhold i berg
grunnen samt kjemiske forhold i berg 
grunn og grunnvann.
Lokaliseringen avgjore s forst etter ar
2000.
Heyakt ivt avfall fra de svenske kjerne -

•..



kraftverkene forutsettes A bli plassert I
slutt lageret fra Ar 2020 og ut o ver .
Det er saledes ikke nodven dig A treffe
beslutninger vedro ren de lo kalisering av et
sluttlager for etter Ar 2000.
Ferste fase av forskningsprogrammet er
rett et inn mot studier av ornrader der det
finnes vanlige forekommende bergarter
og berggrunnstyper . Den ne fasen skal
gjennomfores i lepet av I980-Arene , og
vii omfatte 8-10 ornrader med ulike berg
art er. Det forste ornr adet er lokalisert til
Kynnefjiill i no rdre Bohuslan .og de grunn
leggende geofysiske malingen e fra fly og
fra bakken er allerede ut fert . Det andre
ornradet ligger ved Voxna bruk i Halsing
land . Malsett ingen er I forste omgang A
skaffe seg en god oversikt over for ekoms
te r av aktuell berggrunn samt fA frem en
kvalitetsvurdering av met oder fo r de pA
folgende deler av undersekelsesarbeidet,
Neste fase vii besta aJ en landsomfattende
kartlegging av omrader med geologisk
t ilfredst illen de egen skaper.
Forst deretter vii man gjore en grundig
vurdering av Iokaliseringsspersmalet innen
man , antagelig omkrlng ar 2010 , treffer
en endelig beslutning vedrorende loka!
iser ing av sluttlageret ,
Undersekelser og metoder.
Berggrunnsundersekelsene tar i ferste
rekke sikte pA en kartlegging av berg
artenes sammensetning, sprekkopptreden
(sprekkrnengde, geometri) mekaniske og
kje rniske egenskaper av berget , samt
grunnvannsbevegelser og egenskaper (kje
miske et c.) . Basert pA tidligere orienter
ende malinger og observasjoner gjennorn 
fores det forst geofysiske malinger fra fly
og fra markniva. Deretter gjennornferes
geofysiske , hydrogeologiske og geokje
miske undersokelser i borehull, ofte ned
til flere hundre meters dyp. Feltunder
sokelsene kompletteres med laboratorie
undersekelser og teoretiske beregninger.
Ved geofysiske malinger registreres ulike
fysikalske egenskaper I berggrunnen, sam

Leks. loka!isering av vannfyllt sprekk- og
knusningssoner og overganger mellom
ulike bergarter. Geofysiske malinger fra
fly danner gru nnlag for en generell kart
legging av berggrunnen og fremst illing av
karter for malmprospektering. Undersek
elsene fra fly ornfatter i alminne lighet
magnetiske, elektromagnetiske og radio
metriske malinge r . Geofysiske malinge r
utfort pa terrengoverflaten er relativt
enkle og gir i hovedsak informasjon om
forholdene noe n t i-talls mete r ned i gru n
nen.
Undersokelser i borehull.
Ved dybdeboringer benyt tes hammer
boring eller kjernebo ring. Hammerboring
knuser bergmaterialet i borehullet men s
kjerne bo ring danner et sirkelformet skjeer
ned I berget. Inne nfor skjeeret fAr man et
sylindrisk utsnitt (borekj erne) av berg
materialet (56 eller 74 mm diameter ).
En slik bor ekjerne gir en kontinuerlig
pro ve av berget ned til flere hundre mete rs
dyp . Kartl egging av vannforing og berg
grunnen s permeabilite t samt bl,a. lje
miske egenskaper og temperatur avgrunn
vannet kan sa forega i forskjellige dyb
der.
Borekjernene gir et kontinuerlig ut snitt
av berggrunnens beskaffenhet og struktur
samt bergartssammensetningen. Man kan
ogsa fastsla sprekkforekomster og grad og
type av sprekkfylling. PAen del av pro vo
ene gjore s ogsa mer det aljerte fysikalske
og kjemiske undersokelser .
Ved malinger I borehull kan man kart
legge vannforende sprekker samt fA et mal
pA vanngjennomtrengeligheten eller perm
eabiliteten av berger. Permeabiliteten
males ved A trykksette en avgrenset del
av borehullet og presse vann ut i borehulls
veggene.
De geofysiske metodene sam brukes ved
malinger fra markoverflat en kan ogsa be
nyttes ved undersokelser i dype borehull .
Dette gir informasjon om bergets og
grunnvannets egenskaper pa storre dyp
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samt sprekkforekomster rundt borehullet.
Ogsa grunnvannet studeres. Malinger av
Leks. elektrisk ledningsevne avslerer varia
sjoner i saltgehalten. Temperaturmalinger
av svake naturlige elektriske felter gir in
formasjon om ulike kjemiske forhold sam
bl.a. indikerer inn- og utstrernming av
grunnvannet.
Ved hjelp av et lite TV-kamera kan det
foretas en detaljgranskning av vegger i
borehullet. Teknikken avslerer sveert sma
sprekker - ned til noen tiendedels mil
limeter bredde. Bildene kan tas opp pa
videoband og sammenlignes med bore
kjernene . Dette gjer det mulig a skille
mellom sprekker sam er oppstatt i berg
materialet p.g.a. selve baringen, og de
opprinnelige sprekkene.
Det forskes idag pa utvikling av flere nye
metoder for borehullsundersekelser, Leks.
radarteknikk for a kunne kartlegge sprekk
saner i sterre avstander fra borehullene .
Det utvikles ogsa instrumenter for mal
ing av grunnvannets surhetsgrad og andre
kjemiske egenskaper nede i selve bore
hullene. Dette skal eliminere feil sam kan
oppsta ved prevetaking og senere analyser
i laboratoriet.
Pagaende og planlagte undersokelser.
Pa oppdrag fra »Prograrnradet for radio
aktivt avfall» (PRAV) og KBS pagAr det
for tiden feltrnalinger pa en rekke steder
i Sverige. Malingene foregar i slike berg
arter sam man allerede vet er av god kvali
tet - gneis , gabbro og granitt - og som er
vanlig forekommende .
I Studsvik studeres transport av radio
aktive stoffer med grunnvannet. Man er
spesielt interessert i a kartlegge de for
sinkelses-mekanismene sam virker. M:1l
ingene utferes ved at grunnvannet i en
bergsprekk tilsettes sma mengder av de
stoffene sam kan finnes i avfallet. I et
annet borehull i samme sprekk tas prever
av grunnvannet, og ved maling av tran
sporttiden for de forskjellige stoffene
mellom borehullene far man et mal pa
22

forsinkelsen relativt grunnvannets egen
bevegelse.
Siden 1977 har det pagatt hydrogeolog
iske malinger i et omrade ved Finnsjon i
nordre Uppland. Det sarnles bl.a . inn data
om berggrunnens permeabilitet. Dessuten
undersekes grunnvannets kjemiske og fys
ikalske egenskaper samt grunnvannets al
der og bevegelser i sprekksaner .
Ved forseksanlegget i Stripa pagArhydro
geologiske og geokjemiske undersekelser i
borehull, Det er her planlagt undersekel
ser ned til 1400 m dyp.
Stripa er en nedlagt jerngruve ca 50 km
nord for Orebro. Selve forseksstasjonen
er sprengt ut sam et system av ganger og
hulrom (10-30 kvadratmeter tverrsnitt,
400 m lengde) i et granittparti pa 350 m
dyp. Frem til 1984 skal Stripa drives sam
et internasjonalt OECD/NEA-prosjekt der
bl.a . Canada, Finland , Frankrike, Japan,
Sverige, Sveits og USA skal delta.
Parallelt med feltforsekene utferes det
kompletterende undersekelser i labara
torier. Mens feltforsekene gir et total
bilde av hvordan avfallsstoffene forsinkes
under transport med grunnvannet, gir
laboratorieforsekene informasjon om de
enkelte reaksjonsmekanismene mellom
berg, grunnvann og avfallsstoffer. Det
foregar ogsa undersekelser om hvordan
disse stoffene kan feste seg til bergover
flater og i sma sprekker , og hvor stor an
del av stoffene sam transporteres videre
med grunnvannet.
Vi kan dra nytte av svenskenes erfaringer.
Kjernekraft er i dagens situasjon ikke noe
konkret planleggingsalternativ i Norge.
Selv om kjernekraftforskningens omfang
og karakter pa lengre sikt rna vurderes i
Iys av det standpunkt sam tas til bruk av
kjernekraft her i landet , sier Regjeringen
i sin Energimelding (St.meld. nr. 54
(1979 - 90) »Norges framtidige energibruk
og produksjon) om fremtidige forsknings
oppgaver pa kjernekraftomradet av Kjer
nekraftutvalgets innstilling om sikkerhet



bl.a. ber suppleres med en :
- »Ut redning av behandling og lagring av
radioaktivt avfall i Norge fra eventuelle
norske kjemekraftverk.
Herunder ber innga egnede former for
langtidslagring, geologiske betingelser, po
tensielt egnede lagerplasser , sikkerhets
og miljeanalyser, samt undersekelser av
mulighetene for lagring av norsk avfall
utenfor Norge».

Siden Energimeldingen regner med at be
hovet for krafttilskudd fra norske kjerne
kraftverk tidligst er aktuellt etter ar 2000,
har man i dagens situasjon relativt god tid
til a gjennornfere en slik utredning . Det
er imidlertid liten tvil om at erfaringer og
resultater fra det omfattende svenske for
skning sprogrammet i store trekk vii kunne
overferes til norske forhold pa grunn av
den store likheten i de geologiske forhold .

o
HALDEN GEOLOGIFORENING
Halden Geologiforening har 30 med- tur og de har ogsa fomyet slipeverkstedet.
lemmer. For jul hadde de en tre dagers utstilling i
I lepet av siste ar har foreningen hatt 8 ' sine lokaler. Den ble meget godt besekt.
medl emsmoter, 5 styrerneter og 10 stein- Foreningen holder 2 slipekurs i aret i sam-
turer. arbeid med friundervisningen .
0konomien er bra. Med stette fra Halden Til a veere en sa liten forening , har de
kommune og Sparebanken har de klart a mange aktive som meter fast pa sin ukent-
skaffe seg et mikroskop , en del ny littera- lige »apen kveld».

o

INFORMASJON FRA VESTFOLD GEOLOGIFORENING

I,
VGF har 133 medlemmer. Medlemsmete
hver maned i Avholdsfolkets Hus i Tons
berg . Lokalet apent fra kl. 18.00. I tillegg
til foredragsholder , har foreningen pa
hvert mote utstilling av mineraler, fossiler
o.l. Steinsalg et par ganger i aret , utlod
dning, bokutlan og servering. Medlem
mene kan lane mikroskop og UV-Iampe 1
maned etter loddtrekning. Avholdt 6
medlernsmeter , hvor februarmetet var
salg- og byttemete med gjester fra Dram
men Geologiforening.
Nytt hobbyrom pa Lofts-Eik er tatt i
bruk, og fungerer ganske tilfredstillende.
Slipeaktiviteten blant medlemmene er
ikke sa stor som ventet. VGF haper a fa
igang slipekurs 2 ganger i uka til hesten, i
tillegg til de to faste slipedagene.
Foreningen vii utvide steinsarnlingen i
hobbyrommet. I ferste omgang bygge
opp samlingen av Vestfolds mineraler og
bergarter .
3 turer er avholdt i 1982. Forst til noen
brudd i Tvedalen , bl.a. Saga.

Medlemmer fra Brunlanes historielag var
invitert med .
9 . mai tur til Drammenstraktene, hvor det
tross esende regnveer ble funnet noe ves
uvian. Arets Evje-tur gikk av stabelen i
pinsa. Flott veer gjorde det mulig a beseke
messa.
Med Landsverk som ypperlig guide ble
det funnet fine mineraler som monasitt ,
clevelanditt, beryll og granater.
Turer til hesten: selvtur til Kongsberg og
busstur rundt Rarnnes . Sistnevnte etter
onske fra medlemmene i forbindelse med
et av vinterens foredrag om Ramnes cal
deraen . Her er geolog Rolf Sorensen guide ,
og underviser om geolgien i Ramnes ,
Stokke og Andebu.
Spesielle arrangementer : Geologiutstilling
pa Vestfold Fylkesmuseum i tiden 24 .
mai - 25. juni 1982. Utstillingen viste
vestfoldgeologien i en kulturell inn falls
vinkel. Navnet pa utstillingen var »Geologi
og kultur».

23



DYBDEBORINGER I SOVJET·UNIONEN
A v Lev Siadrin APN

BAde i Sovjetunionen og andre industri 
land foretas det geologiske dybdeboringer
ned til 7 - 9 kilometer .
For flere Ar siden ble det i USA foretatt
en boring ned til 95 83 meters dyp, og det
var den dypeste boring inntil juni 1979.
I begynnelsen av 1960-Arene hadde sovjet
iske eksperter utarbeidet et program for
grad vis utfor skning av jordskorpen ved
hjelp av dybdeboringer. Den for ste av
disse boringene ble innledet i rnai 1970
i neerheten av byen Sapoljarnyj pi Kola
halvoya . Her var det muligheter til a
under seke en av jordskorpens eldste
formasjoner, det krystallinske baltiske
skjold , hvor man i de evre lag hadde fun 
net avleiringer av verdifulle mineraler .
I april 197 5 nadde Kola-boringen ned til
7263 meters dyp , og boringen ble stanset,
for at det kunne skiftes til kraftigere bore
rnateriell .
Til den fortsatte vertikale boringen ned til
IS.000 meter benyttet man en ny kraf
tig borerigg av sovjetisk fabrikat , "Ural
masj BU-15 .000". Den nye boreriggen
klarte aile de tekniske prover , og den gir
mulighet til a bore i meget hardt materi
ale under hoyt trykk og hoye tempera
tUfer.
Riggens utseende stemmer ikke med den
tradisjonelle oppfatt else av et boretarn.
Den minner mer om en avansert fabrikk
hall med et prismeformet tarn, og hoyde
som et 24 etasjes hu s. Selve borerneka
nismen er spesielt konstruert til forrnalet ,
og drives av energienheter med ekstra stor
kapasitet.
Tidlig i juni 1979 passerte boringen pol
Kola-halveya den da gjeldende verdens
rekord for dybdeboringer. Og i oktober
1980 nadde den ned til 10 .500 meters
dybde. Tidligere i sommer var dybden
10.780 meter.
De sovjeti ske undergrunnsforskerne er
24

blant de ledende nar det gjelder ekstreme
dybdeboringer og inngaende undersokelser
av jordskorpelag som bestar av de hardeste
typer kryst allinske bergarter .
De har skaffet til veie en enestaende sam
ling av prover av bergarter hvor hver desi
meter av veien nedgjennomskjoldet under
Kolahalveyas o verflate.

Man fikk viktige data av betydelig viten
skapelig og praktisk interesse allerede i
boringens ferste fase.
Man har for eksempe l alltid ment at tem
peratur st igningene i det baltiske skjold
var en grad for hver 100 meter. Det viste
seg irnidlertid bare a holde stikk til man
var nadd to kilometer ned . Lenger nede
steg temperaturen nesten dobbelt sa raskt .
Pi 7263 meter var den nadd opp i 120 gra
der mot de 72 man hadde ventel. Pol
10 .000 meters dyp ble temperaturen malt
til 180 grader.
Seismoakustiske undersekelser i forbind
else med boringen har fort til oppdagelsen
av et eiendommelig geofysisk fenomen.
Pol 7 kilometers dyb beveger de seismiske
belgene seg langsommere enn i de krystal
linske lag neermere overflaten. Arsaken til
dette unormale forholdet vii antakelig bli
klarlagt nar de data som samles i de etter
folgende borefaser , er endelig bearbeidet ,
Interessante data til bely sning av malm
dannelse ble registret i forbindelse med
undersekelse av klippeformasjonenes
gjennorntrengelighet , sammensetningen av
vannopplosninger og hydrokarbonader ,
gassveksling og andre pro sesser pi dyp
under 3,5 kilometer. Forskerne har saledes
kon stantert tilstedeveerelse av helium,
kulldioksyd, hydrokarboner og vannopp
lesninger , hvor krystallinske bergarters
forskjellige lag motes pol dybder under
7 - 8 kilometer , en dybde som inntil nylig
ble ansett for a veere geokjemisk »gold».
Krystallinsk urfjell, sam man tidligere



mente var dannet ved avkjeling avmagma ,
og som har op pstatt for over to milliarder
ar siden , har vist seg a inneholde spor av
17 after fossile mikroorganismer . Det viser
at det pa den tid har veert gunstige be
tingelser for aktive biokjemiske prosesser
pa jorden.
Ifelge t idligere geofysiske malinger hadde
forskerne ventet a finne et overgangsleie,
en skillelinje mellom granitt og basalt, pa
omkring 7 kilometers dyp . Mot alle for
ventninger stette man imidlertid pa fast
granitt pa disse dybdene .
I mer fremtid innledes andre ekstreme
dybdeboringer i Ural, Nordkaukasus og
Tjumen-ornradet i Vest-Sibir. Her vil disse

boringene framskynde fullferingen av
undersekelser i forbindelse med letingen
etter nye olje- og gassforekomster pa store
dyp .
Samtidig regner man med at de ekstreme
dybdeboringene kan bidra til studiet av
jordskorpens struktur innenfor grensen av
foldefjellsystemer , i de seismiske aktive
soner og de relativt unge vulkanske om
rader , og det kan ogsa tenkes at man vil
fa ekte muligheter til a utnytte den under
jordiske varmen til industri- og hushold
ningsbruk. Letingen etter nye forekomster
av forskjellige mineraler er og forblir
irnidlertid hovedformalet med forskernes
arbe id pa de ekstreme dybdene.

SLIPEBORD 09 STEINSAGER
FOR KURS 09 SKOLER

"STAR KOMBIMASKINJI

IGRAVESI Cab Mate med diamant slipesk ive

IGRAVESI Fasettsliper

ALl I SLiPEUlSlYR - SOLID OG RIMELIG
RAsHIN , MINERALER, SMYKKER,GAVEARTlKLER, 0.1.
Velkommen til var butikk i Kirkevn.63. Haslum.

MA NDAG STENGT

B:.~J~k ->TAt>~ UTST YR FOR SMYK KESTEINSLI P ING

KIRKEVEIEN 63 . 13 4 4 HASLU M T EL EFO N 102153 36 8 6
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SPENNENDE »HEMMELIGHETER» RUNDT SOGNSVANN
Av Ola Hesstvedt. - Aftenposten 27.08 .81

Sognsvann er udiskutabelt blant de aUer
mest populrere rekreasjonsomrader i Oslo.
Man bader og soler seg nar det er veer til
det.
Trimmere svetter seg rundt vannet, enda
flere fore trekker en roligere spasertur langs
veiene. Men hvor mange har tenkt pa at
det skjuler seg adskillig interessant histo
rikk kloss ved stiene? Tar man seg tid,
kan sendagsturen tilfores en ny dimen
sjon og bli riktig spennende. Konservator
Johannes A. Dons kjenner egnen ut og
inn, og Aftenposten fikk forleden veere
med kjentmannen pa »oppdagelsesferd».
Vi begynner i sydenden og felger Anker
veien sam knyttet sammen Ankers virk
somheter fra Brerums Verk til Hakadal i
I790-arene. Forst passeres et rcdt hus
med svalgang - huset er jevngammelt
med veien og hadde trolig tilknytning til

grubevirksornheten ved Sognsvann, kan
skje bodde stigeren her . Videre vestover
ned mot strandkanten finner vi den solide
demningen , og den har naturligvis sin hist
orie . Byggmester for demningen , som ble
bygget i 1781 , var Akers mest velansette
bonde , Halvor Blindern , sam senere fikk
sitt hvilested pa en knaus mellom Univer
sitetet og Fjernsynshuset. Fer oppdem
ningen var den vesle eya som badende
svernmer over til , landfast. Heyere vann
stand forte ogsa til at plassene Sondre og
Nordre Skjeggerud pa vannets vestside
mistet endel mark. Landskapet ble for 
andret for a gi smaindustri lenger ned mot
byen 1angs Gaustadbekken jevnere vann
tilfersel . Senere ble det drikkevannskilde
med privat ledning til Hegdehaugen og
forsyning til flere andre distrikter .
Konservator Dons er geolog og bestyrer
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Geologisk Museum pa Teyen , og har ad
skillig a fortelle om stener og formasjoner
langs ruten . - De store grus- og sandmas
sene som danner den naturlige oppdem
ningen i sydenden mot parkeringsplassen
og stasjonen , er morener som ble skjevet
sammen for omkring 9000 ar siden av
breisfronten . Da isen smeltet , fylte havet
hele Sognsvann-senkningen . Hvor hoyt
sjeen gikk , kan man se av lesmassene .
Sand og grus finner vi til 220 meters
he yde over havet. Lenger oppe er det ste
ner. Det er faktisk fun net blaskjell i sanden
unde r et gravearbeid i 1940 der hvor biler
na parkeres .
Steinindustri.
Vi fortsetter langs vestsiden , vannets
skyggeside, og langs veien - mange steder
helt inntil - finnes det store mengder
redlige stenmasser , nordmarkit t. I store
blokker ligger denne spesielle bergart
rundt praktisk taIt hele vannet . Og hvem
har ikke tatt en pust i bakken pa disse nate
stenene , tatt frem niste og termos og slap
pet av? Men ikke fullt sa mange har brukt
oy nene sa godt som konservator Dons :
Ser man litt etter, oppdager man raskt
spor etter boreredskaper. Noen »sar» i
nordmarkitten er lange og har lesnet
blokkene ned mot de tverrg aende sprek
ker under. Andre hull er kortere , tett i
tett ble de hugget for a fa rette flater pa
blokkene . Resultatet av denne virksornhet,
som startet omkring 1820 og pagikk en
hundrearsperiode , ser man i byens gater
og pa bygninger. Nordmarkitten er enkel
a forme og ble seerlig brukt til fortaus 
kanter . Men ogsa til husbygging , rundt
vinduene pa Stortinget er det redlig sten
fra Marka . Sten som meysommelig ble
hugget ut av arbeidslag og fraktet pa kjer
rer i halsles fart nedover veien . Stenen
var lett tilgjengelig , den taler frost og for
vitrer ikke lett. Driverne gjorde grovar
beidet i naturen , mens stenhuggerne i
byen tok seg av finpussen .
For dem som ikke matte se skogen for

bare treer - stopp under kraftledningen
pa vestsiden , se til venstre . Da kan man
vanskelig unnga a fa eye pa restene etter
arbeidslaget.
Bosetning.
Det finnes ingen hus ned mot Sognsvann
idag , hvis vi da utelater de offentlige
toaletter som badende har til radighet.
Men 1\ tro at mennesker ikke har sett
muligheter for gardsdrlft , er feil. Sporene
star der. Langs vestsiden gar man over
Pinabekken til husmannsplassene. Plassene
Sondre og Nordre Skjeggerud , den ene
hustuften ligger like ved veien . Funda
mentet er intakt , sogar med »kjellervin
duet» lett synlig . Fint sted a sette seg ned
og se utover vannet . Og dremrne om de
menneskene som har bodd her.
Andre rester av bebyggelse finner man ogsa
hvis man tar seg litt t id til speiding .
Rydningsreyser etter nybrott Iigger ty
delig i dagen. Konservator Dons finner
lett frem til steder hvor det har statt hus
i gamle dager . Han reber gjerne hemmelig
heten :
- leg ser etter brennesle! Ser du et tett
kratt med brennesler , er det ganske sikkert
et sted hvor det har bodd folk , og det kan
godt veere hundrevis av ar siden stedet ble
forIatt. Forklaringen er meget enkel. Men
nesker og dyr tisset ogsa dengang, og de
gikk ikke langt fra husveggene da heller.
Denne vane innebrerer at neslene far gro
blinn for nest en evig trivsel. Bruker man
denne tommelfingerregel , vii man finne
mye rart pa skogsvandringene, selvom det
ofte kan veere vanskelig a skimte hustufter
gjennom all vegetasjonen .
Man har undret seg pa hvorfor det ikke er
blitt funnet dyregraver i omradet rundt
Sognsvann og i Oslomarka forovrig.
Etter slikt leter man forgjeves, av en eller
annen grunn har man ikke brukt denne
fangstmetode . Boplasser fra oldtiden fin 
nes heller ikke , dengang var det bosetn
inger neerrnere sjeen og i fjellstrokene.
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Sogn Grube.
For en geolog og historisk interessert er
Sognsvann vestside langt mer spennende
enn estsiden hvor folk bader og slikker
sol. Helt nede ved stranden finnes kalk
stein og skifer med artige menstre, dess
uten forteller stenformasjonene pa gres
slettene helt i syd om isens aktivitet. Men
det er det hele , mener Dons .
- Skal man oppleve noe spennende pa
denne siden , foreslar jeg en liten avstikker
innover til Sogn Grube. Dette er Norges
eldste jerngrube og kan veere igangsatt sa
tidlig som pa l490-tallet. I 1538 vet vi at
Martinius Krabbe fikk Kongens tillatelse
til grubedrift, og virksornheten blomstret
ogsa opp pa 1700-tallet. Peder Anker var
oppsatt pa a skaffe jern fra nserornradene
til sine virksornheter, slik at man slapp a
hente all jernmalrnen helt fra Kragero,
som stod for hovedleveransene . Sogn
Grube ble drevet frem til 1854. Sa var det
helt stillstand til 1906. Da ble det utfert
endel prevedrift , men det ble lite ut av
det.
Misvisning.
Gruben befinner seg mellom Svartkulp og
parkeringsplassen ved Sognsvann stasjon
og er inngjerdet og avlast av hensyn til
skilepere som kan falie ned i de skurnle
hullene. Det foretas omvisninger med jevne
mellornrom, men det lar seg gjere a krype
inn un der gjerdet. Men man ber veere for-

siktig nar man ferdes i sjaktene.
- Jerngruben er ingen spek for orienter
ingslepere, srniler Johannes A. Dons.
- Garden har en orienteringspost nettopp
her nar de skal skolere mannskapene. Bare
for a drive gjen med dem, antagelig.
Farnilieorienteringspost har det ogsa veert
kloss ved. leg hadde stor moro av a se fedre
komme forst med kompasset . Kompass
nalen gar i aIle retninger , det er nernlig
ikke lite jernmalm her fremdeles .
Men la meg for all del ikke gjere narr av
orienteringslepeme. Tvert imot , vi geolo
ger har adskillig a takke dem for, de som
lager de pinlig neyaktige orienterings
kartene tilferer oss kunnskaper, forteller
Dons. Nydalen Skiklubbs kart inneholder
avmerkninger av store stener pa skra ned
over estsiden av Vettakollen mot Ban
tjern i en lengde av to og en halv kilo
meter. Dette har avdekket at det her har
veert en midtmorene eller vanntunnel
under isen som ble fylt med grus og sten.
Konservator Dons har nsermest ubegrens
ede kunnskaper a ese av, og hans omvis
ninger har skaffet mange en ny dimensjon
nar de ferdes i Marka. Turen blir mer in
teressant, og seerlig nar veeret er middel
rnadig ber man kunne legge mer vekt pa
slike private oppdagelser .
Sa hvorfor ikke en tur rundt Sognsvann
denne sendagen?

DANSK RAV - N.kr. 4,- pro gram.
Rabatt ved sterre kjep og til forhandlere .
Fr itt levert ved bestilling over N.kr. 50,
POSTORDRE: Be om kata log og prisliste.

W'EST-GEM
SREDENSGADE 38
DK-6900 SKJERN. DANMARK .
Te lefon : 095457351600
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FRA HAMMERFST TIL BiEIVASGIEDDE GULL CLAIMS
Av H. C. Mathiesen - O.G.-nytt , april 198 2

Hammerfest ligger ved det nordlire ende
punkt av en meridian pll 25° 20 fra det
nordlige ocean til Donaufloden, gjennorn
Norge, Sverige og Russland . Etter foran
staitning av H.H . Kong Oscar og tsarene
Alexander og Nicolaus ble det ved uav
brutt arbeid fra Ilr 1816 til 1852 utmalt
av de tre nasjoners geodets bredde 70°
40' 3" 287 1790 m.
Forekomsten av gull i Finnmark ble ferste
gang pavist av bergmester Tellef Dall
under en re ise i fylket i aret 1866. Det
ferste sted han fant gull var ved en liten
bielv til Karasjokka, senere i Nytosjokka
sam har gitt mer gull . Utvasket gull er
beregnet til opptil 2 gram pr . m3 i 1897
daet Osloselskap drev der.
Pa det topografiske kartet er felgende
stedsnavn angitt for gullfunn: Nyt osjo kka ,
Beeivasgiedde, Sargijokka , Gorzjokka ,
Lemmonjokka , Karasjokka , Anarjokka ,
en bielv til Bavtajokka og storelven Tana
sam er lav, flytende bred og stille . Kilder
og bekker oppe i fjellene ga trykk i vann
rerene til gullvasking. De sterste gullstyk
kene varierer fra ar til ar, men det sterste
funn var engang nevnt til hele 160 gram.
Gullvaskingen foregikk pll indianervis ved
11 bruke et oksehorn »Poru na» sam var
flekket opp langs etter og formet ut i
varmt vann i likhet med en avrundet
skovle. Eller de brukte en flat trebakke
uthult av en trestamme. Her samlet metal
let seg pll bunnen. De brukte en panne
sam var en flat jernskal med riller rundt
over kanten og en diameter av ca en haiv
meter. I den fylte de sll den grusen de
antok var gullholdig. Gullvaskeren III pll
kne ved elvebredden sll han hadde tilgang
til vann . Sil rystet og skylte han bort jor
den til bare det tyngste metallstevet III
igjen pll bunnen.
Vuggen sam er av kinesisk oppfinnelse
svarer i det ytre til sitt navn . Ved den ene

enden av vuggen er det anbrakt et soll
sam er temmelig grovt , og der dynger
man opp jorden eller grusen. Nede i bun
nen er det anbrakt fordypninger eller
kammer pa tvers for 11 oppfange metall
stovet og de tyngre partikler. Vannet
renner ut av et avlepshull i hver ende ,
»The sluice-boxes», og den sakalte Tom.
Det siste er et trau , etter de gamle tradi
sjoner var den 10 alen lang og fire dyp , 15
tommer bred ved den overste del og dob
belt sll bred ved den nederste. Bunnen var
vanligvis av jernblikk og gjennornboret
med huller. Gullet ble oppfanget av opp
heyde kanter eller kammer som var festet
pll tvers i bunnen.
Vaskerenner eller »Sluice-boxes» kunne
ogsa brukes. De matte lages helt neyaktig ,
med spiler sam ble passet inn i bunnen i
to lag, et lag pa langs og et pll tver s.
Rennene ble sll lagt etter hverandre ned
over skraningen med en passende helling .
Den utgravde jord og grusmasse ble sil
kastet opp i den everste vaskerennen . Da
det ble satt vann pll massen seg den ned
over rennen , hvor de tyngre partikler sank
ned pa bunnen hvor det ble stanset av de
tverrgaende spilene. For 11 skille gullet fra
metallstevet kunne kvikkselvmetoden
brukes. Stevet ble helt pll kvikkselv, hvor
ved gullet sank til bunns mens resten av
stevet ble liggende oppa.
En gravemaskin og hydrauliske pumper
sam kan gi en vannstrale med et sterkt
trykk, sam derved ville fore jorden med
stor kraft gjennom slusene , ville betaIe seg
ved funnene .

29



ER MINERALER EN MESSE VERDT?
A v Knut Eldjarn

I august i ar arrangerte NAGS sammen
med geologiforeningene i 0stfold den
femte Nordiske Stein- og Mineralmesse
- denne gangen i Kongstenhallen i Fred
rikstad. Den ferste store mineralmessen i
Norge ble arrangert pa Henefoss i 1978 .
Det har senere veertNAGS-messeri Kongs
berg, Barkaker og Skien . Neste ar er det
Oslo som er meteplass for geologi-interes
serte. De ferste arene var oppslutningen
pa messene stigende . I Skien synes man a
merke en viss stagnasjon .
I Fredrikstad rna tallet pa besekede sies a
vsere skuffende lavt. Tropevarmen , messe
lokaler et stykke fra Fredrikstad sentrum
og andre forhold kan ha hatt betydning
for det darlige frammete i ar. For ferste
gang ble det ogsa tatt inngangspenger.
Tross de forskjellige spesielle forhold som
kan ha hatt betydning i Fredrikstad er det
ogsa grunn til a fryk te en generell ned
gang i interessen for slikt arrangement. I
utlandet har mange mineralmesser veert
darligere besekt for hvert ar , noe som
igjen betyr at handlere og samlere uteblir
ved neste ars messe. Vi har i Norge veert
oppmerksom pa denne faren for over
mettning slik vi har sett det i mellom
Europa hvor det er mineralborser hver
eneste helg nesten hele aret rundt!
Derfor har vi fra starten ensket a sarnle
kreftene om ett sterre arrangement hvert
ar og flytte dette rundt til ulike steder i
landet. Pa denne maten har det veert men
ingen a presentere geologi-hobbyen for
flest mulig mennesker. Av praktiske grun
ner har messene veert avholdt i det serlige
0stlandsomradet. Det er her geologi
foreningene star sterkest og det vil veere
vanskelig a fa andre nordiske deltakere til
en messe Leks. pa Vestlandet eller i Nord
Norge.
Tross denne gjennomtenkte messe-strategi
fra NAGS side er det ting som tyder pa
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sviktende oppslutning om arrangementene .
. Dette gir grunn til ettertanke og burde in
spirere til okt innsats. Forst rna vi sperre
hva vi vil med mineralmessene. Uansett
det videre forlep kan vi sikkert beholde et
arrangement for en liten spesielt interes 
sert gruppe . Men hvis vi ensker a na et
sterre publikum, rna messene legges opp
deretter. Vi rna da kunne tilby publikum
noe mer enn det de fleste allerede har sett
i de mange srna steinbutikker som har
vokst opp rundt omkring eller hos gull
smeder som har utvidet sitt sortiment til
ogsa a gjelde amethystdruser , agatskiver
m.m . Mye av dette har ikke nyhetens
interesse for folk lenger. Ogsa mange sam
lere og amat ergeologer synes at utvalget
pa rnessene kan bli noe ensform ig. Maler
rna veere a kunne presentere noe mer 
kvalitativt og kvantiativt pa messene enn
det som er vanlig a se i steinbutikker og
hos gullsmeder . Vi rna ogsa forseke a
presentere geologi som hobby i en sterre
bred de. Her ligger en stor utfordring til de
enkelte amatergeologer og geologifor
eninger.
F0r neste NAGS-messe i Oslo i august -83
vii vi invitere alle geologi-interesserte til a
komme med forslag til innslag som kan gi
oss en bedre (og bedre besekt) stein og
mineralmesse. Skal vi importere noen av
innslagene som er vanlig pa steinmesser i
utlandet?
Det er mange spersmal sam mil besvares:
Skal det arrangeres utstilling med stuffer
av spesielt hey kvalitet som ellers ikke er
a se (heller ikke i de beste museer) ?
Se Leks. baksiden pa dagens NAGS-nytt
som er valgt for a illustrere dette.
Skal det arrangeres konkurranser am de
fineste stuffene?
80r man seke arnate rinnslagene med byt
ting framfor salg?
Kan man heve standarden og bredden pa



de kommersielle innslag?

Bor man ga aktivt ut for a invitere uten
landske handlere/samlere?

Ber det veere mer info rmative utstillinge~?

Ber det veere inngangspenger til messene
- eller kan utgiftene dekkes pa annen
mate ?

Dine forslag eller synspunkter kan hjelpe
NAGS og OG til a arrangere en bedre
messe neste gang. Vi haper interessen til
de enkelte amatergeologer kan komme
fram slik at disse kan styre den videre
messeutvikling. Ellers er det a frykte at de
rene kommersielle interesser blir enerad 
ende.

ARSRAPPORT FRA KONGSBERG OG OMEGNS GEOLOGIFORENING

Kongsberg og Omegns Geologiforening
har 103 medlemmer. De har ett medlems
mote pro mnd. og 2 - 6 apne meter pro ar,
samt 8 - 10 turer pro ar.
Varen -82 hadde foreningen en meget
interessant tur til Kragere-distriktet med
Hultgren som kjentmann . De regner med
a fa en tilsvarende utbytterik week-endtur
til Dalenomra det i host med Fred S. Nord
rum som kjentmann.
Foreningen skal for alvor ga inn for opp-

bygging av en Kongsberg-samling som de
haper a kunne benytte pa messa -83 .
De har merket en nedgang i interessen for
turer. Gjennomsnitt et pro tur er ca. 12 
15 deltagere.
En hyggelig nyhet for medlemmene er at
de har fatt fast tilholdssted ved en av
byens skoler med adgang til slipeutstyr.
Dette far foreningen benytte mot at den
er behjelpelig med materiale til elevene i
formingsundervisningen.

ARSRAPPORT FRA STEINKLUBBEN

Steinklubben hadde pro 31.12.198 1 22
medlemmer.
Steinklubben avholdt var- og hestmete .
Disse ble holdt pa Geologisk Museum i
Oslo, og det var ca . 15 personer tilstede
hver gang.
Varturen -81 gikk til Kongsberg for a lete
ett er mineraler , og til Slemmestad pa jakt
etter fossiler.
Hestens mineralturer gikk til Minnesund

og Eidsvoll, og til Krekling/Darbuornradet
for a finne fossiler.
Steinklubbens avis, MI-FO, kom i 1981 ut
med 2 nummer som inneholdt stoff om
stein , mote- og turreferater samt diverse
opplysninger om messen o.a. Redaktor:
Lars Olav Kvamsdal.
Formann 1981: Lars Olav Kvamsdal,
Landskronaveien 288,20 13 Skjetten.

Har du onske om abytte mineraler eller fossiler?
Annonser i NAGS-nytt !

DET ER GRATIS!
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NAGS-MESSA - QUO VADIS?
A v Jan Solgdrd

Sa er en ny NAGS-messe over i historien
og arrangerene , de tre 0stfoldforeningene,
skal ha all eere av opplegg og gjennomfor
ing av messa 1982.
Nar messa til tross for perfekt gjennom
faring allikevel ikke ble helt vellykket
skyldes det ikke arrangerene, men uten
forliggende arsaker man ikke har herre
dernme over - nemlig veeret.
Da NAGS-messene startet opp med messa
i Henefoss 1978 holdt arrangementet til
ute i det fri og man var avhengig av sol og
pent veer - og det fikk man. Veerobserva
sjoner gjennom mange ar viste at ukene
midt i august var de sikreste solukene pa
Ringerike. At de ikke var det pa Kongs
berg fikk vi erfare aret etter da messa pa
apntngsdagen bokstavelig talt ble noe ut
vannet.
Klok av skade trakk man sa i hus i Bark
aker 1980 og siden har steinmessa veert
avholdt innenders. Det ser ogsa ut for at
den skal fortsette med det da 83-messa er
lagt til Ekeberghallen i Oslo.
Men myten om at man var uavhe ngig av
veeret nar arrangeme ntet gikk innendors
fikk en alvorlig knekk i Fredrikstad .
Veeret ble nemlig sa altfor bra. Selv 30
dagers intens hete hadde ikke klart a
bryte ned Ola Nordmanns solhunger.
Folk pakket badebukse og nistepakke og
dro til sjoen - og ingen kan vel egentlig
fortenke dem i det. Men det var synd for
messa og arrangerene , Ca. 500 besokende
hver dag var langt fra hva arrangerene

hadde ventet seg og det var ogsa langt fra
det de hadde fortjent.
Og det spersmalet som da naturligvis
dukket opp er om tidspunktet for messa
er riktig valgt. En av begrunnelsene for a
velge begynnelsen av august var, ved siden
av dette med veer , at steinfolket - som
andre - hadde ferie eller nettopp had de
avsluttet ferien og var hjemme for skole
start o.s .v. og at det avdengrunnmuligens
passet for de fleste .
Men messer i Sverige og Danmark som er
lagt til andre tider utenom ferietiden , viser
at folk som er steininteressert kommer
allikevel.
Og dersom dette viser seg a holde stikk sa
rna hensynet til aile de andre , de ikke
interesserte , som vi henvender oss til gjen
nom en slik messe bli storre. - Hensynet
til alle dem som ikke bor i Fredrikstad.
Det er et faktum vi rna se i eynene at
steinfolket selv gjor ingen messe, det vid
ner de 1000 besekende i Kongstenhallen
om. Nar man sa skal henvende seg til et
bredere publikum - rna man sorge for at
disse er hjemme , og ikke ute og bader og
soler seg. Selv vii jeg foresla a flytte messa
til slutten av september. Da vet vi at folk
flest er hjemme, da vet vi at veer- og
temperaturforholdene ute kan gjore
innendersopphold attraktivt - ogsa vet vi
at steinfolket kommer likevel.
Jacta est alea .

Med steinhilsen

Julgolditt pavist.
Julgolditt er beslektet med Pumpellyitt og
har kjemisk formel Ca~e2 (Fe3

, Al)2
(Si0

4)(Si07)(OH)2
H2u.

JULGOLDITT FRA TAFJORDTUNNELEN
Nytt mineral i Norge
A v Knut Eldjarn

Undersekelsene av drusematerialet som
ble funnet under utbyggingen av Tafjord
tunnelen er na ferdige og ved Geologisk
museum i Oslo er det sjeldne mineralet
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Det ble originalbeskrevet fra Langban for
f~ ~r siden og er senere funnet i sma rneng
der i enkelte andre forekomster i verden .
Ved Langblm er julgolditt sjeldent og det
er beskrevet som sma gronnsvarte, bladige
krystaller p~ og som inldusjoner i apophy
litt og baryt!.
Julgolditt fra Tafjordtunnelen likner p~

originalmaterialet fra Langblm i form og
farge. Minerale t forekommer som ca I
mm store bladige krystaller sam inklu
sjone r i datolitt og kaikspat .I den dat olitt
forende dru sen i Tafjordtunnelen er det
minst 2 generasjoner kalkspat. Den tid 
ligst utkrystalli serte kalkspat-typen dan
ner ofte hvit e , rhombiske krystaller.

I
Skal du ut og reise til USA kan det vrere
bryet verdt ~ legge turen a m Tucson ,
Arizona. Den 10 . - II. - 12.og 13.februar
holdes den 29 . arhge »Tucson gem &
ntineral ShOWl).
Messen holdes i Tucson Community cen
ter, 26 0 South Church Avenue .
Det vii bli ut stilt mineralstuffer fra private
samlere og museer. Arets k onkurranse vii
bli mellom de beste stuffene av cerussit!.
Egne utstillinger av stener, srnykker , slepne
stener, fossiler og meget annet . Mange
fo redrag aventinente fagfolk , mineraloger
og amatorer. K1ubben har invite rt et utv alg

Julgoldi tt er funnet i en senere generasjon
kalkspatkrystaller sam er Idare og flate
rike .
Mineralet ses sam grennsvarte, buskede
grupper av uregelmessige, flate prismer.
P~ grunn av kalkspatens dobbeltbrytning
kan mineralet vrere vanskelig ~ studere i
binokularet nar det sitter inne i kalkspaten .
Av og til kan julgolditt stikke ut av dato
litt eller kalkspat , men mineralet er ikke
observert som frittvokste krystal ler p~

egne druser . Julgolditt er et sjeldent mine
ral i Tafjord-drusene og det er ikke tidli
gere beskrevet fra noen norsk fore kom st ,

av detalj og gro ssister fra hele verden, som
skal stille ut og selge alt som er av interesse
for de besekend e.
Messen er apen fra 10.00 til 20 .00 unn
tagen pAsendag nar det stenges kl. 17.0 0 .
Entre S 1,50 pr odag eller S 4 ,00 fo r alle
dagene .
Bam under 14 u i felge med voksne
kommer inngratis.
Hvis det er noen som ensker ut fyllende
opplysninger kan man skrive til :
TGMS Show Commitee,
P.D.Box 4 2543/Tucson,
AZ 85 733 , USA.

EDLE METALLER KAN REDDE VAR BERGVERKSDR1FT
A v Eivind Fossheim - Aftenposten 10.1 2 .81

- Nye metaller som gull , selv, wolfram ,
molybden , nikkel og tinn kan skape et
nytt fundament for norsk bergverksindu
stri, sier forstestatsgeolog Arne Bjorlykke
i Norges geologiske undersokelser til
Aftenposten. Strukturkrisen kan loses ved
A dreie virksomheten vekk fra de
tradisjonelle kobber -sinkmalmene og over
mot de mer edle metaller som i Norge har

en stor fremtid, mener Bjorlykke .

Dette er bak grunnen for det undersokelses
program for Finnrnark som Norges geo
logiske underso kelser har lagt opp for en
IO-m peri ode , og som forslaget til nytt
statsbudsjelt beerer bud om , kan komme
i gang til sommeren. Hensikten er ~ kart 
legge de samlede ntineralske rastoffer
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som finnes i vart nordligste fylke, men
Bjerlykke mener at man samtidig ogsa
ber intensivere undersekelsene i andre
aktuelle omrader i landet.
Sjefsgeolog Frank Nixon i A/S Sulfid
malm, som leder undersekelsene av gull
forekomster i Bindal, er av samme opp
fatning som Bjerlykke. Norge er ikke et
land med bare jern- ogkobbersinkmalmer,
men har ogsa store muligheter i a utvinne
mer utradisjonelle metaller som gull, selv
og andre legeringer.
Geologene setter forevrig store forhap-

ninger til nikkelforekomstene i BalIangen
i Nordland som ligger pa vippen av det
drivverdige. LKABer imidlertid interessert
i olivin fra de sarnrne forekomster som til
setningstoff til a lage jemmalmpellets og
har tatt hjem til Kiruna 10 000 tonn
masse for a underseke muligheten neer
mere.
Ved a utnytte bade nikkelforekomstene
og biproduktet olivin, kan feltet i Ballan
gen i heyeste grad bli ekonomisk driv
verdig, mener Bjerlykke .

SVENSK GULLFUNN
Stockholm,S. mars
(Aftenpostens korrespondent Lars Hellberg). Det svenske edelmetallkonsem Boliden
blir bare rikere og rikere. Prisene ligger pa rekordniva , overskuddet eker jevnt og trutt
og konsernet gjer det ene funn mer lefterikt enn det andre. Fa maneder etter at konsemet
gjorde sitt hittil sterste selvfunn i Bergslagen, kan konsemledelsen idag fortelle at man
har gjort et like stort gullfunn .

Ved sjeen Holrntjarn, noen fa mil fra det
gamle grubesamfunn Boliden i Vaster
bottens Ian, har geologene pavist et malm
funn med »heyt gullinnhold samt betyde
lige mengder selv, kobber og sink».
Holder de undersekelser som allerede er
gjort for en nsermere granskning , dreier
det seg utvilsomt om et av de sterste
edelmetallfunn Boliden noen gang har
stett pa,
Sa langt indikerer undersekelsene en verdi
av minst sarnrne sterrelsesorden som selv
funnet for fa maneder siden, neermere be
stemt minst 2,8 milliarder kroner.
En kraftig, spekulativ kursoppgang for
Boliden-aksjene pa Stockholmsbersen
onsdag forte til at ledelsen gikk ut med
opplysningene for a hindre ytterligere
spekulasjoner og nye rykter.
Boliden har forevrig brutt gull i det aktu
elle omradet ogsa tidligere, men da pa
langt mindre dyp enn den nyeste teknikk
har gjort det mulig a hente undersekelser
fra idag.
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lnnenfor det hardt pressede svenske
nreringsliv er Boliden en ekspansjons- og
maktfaktor av rang. Konsemet er da ogsa
gjenstand for betydelig neergaende opp
merksornhet fra de ulike maktgrupperinger
i svensk industri- og finansverden.
Lenge fer det siste selvfunn ble gjort sto
det klart at konsemet kunne regne med et
overskudd for 1980 pa godt i overkant av
400 millioner kroner.
Ifelge de informerte er et overskudd pa
minst 500 millioner kroner sa godt som
sikret for inneveerende ar, som ellers for
ventes a bli et bunnar i svensk nreringsliv.

Ta ikke direkte pd
krysta/lene!
De kan brekke e/ler
pd annen mdte bli
edelagt!
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