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SIDEN SISTo
Fredning rnAvrere stikkordet i disse dager.
Det kan synes sum om den nye giv i
fredningsarbeidet er A stoppe arnaterene
fra Asamle. De mineraler som vi kan fin 
ne pA bergverksindustriens soppeldynger
kan da ikke ha noen seerlig verdi for viten
skapen eller framtiden da dette materialet
allerede er kassert av industrien som ubruk
bart. Det rna da veere bedre A verne
mineraler i sitt rette element, i fast berg
grunn, i stedet fo r Ala iveren til Averne

Gullet Iigger helt i dagen.
Av Eivind Fossheim.
Aftenposten 10/10 · 81. 24
Nytt fra foreningene , 27
Kobbersteinen fra Moss.
Av Tore B. Olsen. MG. 28
NACL -mineralet vi alle kjenner og
ikke kan vrere foruten .
Av Ase Joh. 0 stli. HG. 30
Fredning. Av Tom Hoel. OG . 32
Verneplan for mineraler i Ser-Norge,
Av Knut Eldjam. OG . 33

gi utslag i vern av populeere funnsteder
for arnaterer . Funnsteder sum er godtatt
av museet i Oslo som reisemal for geolo
giske utflukter.
Generelt har man vel i de fleste foreninger
et positivt syo pA det fredningsarbeidet
sum er gjort hittil , men det synes som om
det gAr noe ensidig ut over ama tarenes
innsamling~ derved bevari ng av rnineraler.
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VEDTAK OM MIDLERTIDI G VERN AV 16 MINERALFO REKOMSTER I
S0R-NOHGE

Med hj emme l i na t u r vernl ov ens § 18 , 3. l edd ha l' Milj¢ 
vc r nd epa r t ement et 30 september vcdt a tt midlertidig vern
av 16 min e ra lforckomst er i S¢r- Nor r:e . For-rnaLet med vernet
er a ue v a r-e v c r-ncve r-di ac mi.n e r-a Lf or-ek oms t e r - mens Ver-neoLa n
f or mineralfor ek oms t cr i S¢ r - Norr; e er un der beh an dl i ng .
Til o r i cnt ering ove rs endcs de uJ i ke ve r-n cb e ut em-neLa ene me"
kart .

Den fa gli ge ba kgr unn f or ve rncfors l agene e r et r egi s tre
ring sar beid utf¢r t a v Mine r a logi s k- Geologis k museum,
Uni ver s i Le LeL i Oslo etter oppdr a g f r a Mi lj¢vcrnd €pBrLemente~ .

Vi r e gne r med at et ve r-ncp l a nut kas t. v i I. va-r-e I'er-d i g ut 
arIJ e i det i l ¢pet a v h¢st en . Vern eplanutka s t e t v iI s ene es
aIl e ber¢rt e pa rte r t i l ut t alel s e f ¢r eventuelt vari g
ve r n vedt a s .

Lars Eri ks t ad

Ved l e gg

L - - -- ._ _ ---4
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MIDLERTIDIG VERN AV MINERALFOREKOMSTER I S0R-NORGE.

Miljevemdepartementet har vedtatt ~ g~ til midlertidig vern av 16 omrader med kjente ,
verneverdige mineralforekomster i Ser-Norge, Formalet er ~ bevare forekomstene mens
en verneplan for mineraler i Ser-Norge er under behandling. Det var nedvendig med et
midlertidig vern for ~ beskytte rnineralforekomstene mot belastning fra samlere.
De naturminner som n~ er midlertidig fredet er:

1. Kallskaret naturminne, Nordal kommune, Mere og Romsdal.
2. Raudehaugen naturminne , Vanylven kommune , Mere og Romsdal.
3. Helgehornvatnet naturminne, Vanylven kommune, Mere og Romsdal.
4. Verpeneset naturminne , V~gS0Y kommune, Sogn og Fjordane .
5. Ytrehorn naturminne, Hornindal kommune, Sogn og Fjordane.
6 . Lona naturminne, Kragere kommune, Telemark.
7. Bratthaugen naturrninne, Hedrum kommune, Vestfold.
8. Vera naturrninne , Sandefjord kommune, Vestfold.
9 . Herekollen naturrninne, Lier kommune, Buskerud.

10. Hamrefjellet naturrninne , 0vre Eiker kommune , Buskerud.
11. ArvolUsen naturminne, Oslo kommune.
12. Ristirevberget naturminne, Lunner kommune, Oppland .
13. Skjerpemyr naturminne, Lunner kommune, Oppland.
14. Muttatjern naturminne, Lunner kommune, Oppland.
15. Muttagruven naturminne, Lunner kommune , Oppland.
16. 0sthagan naturminne, Lunner kommune, Oppland.

Forekomstene Jigger dels i uberert fjellgrunn, dels i forbindelse med garnle skjerp ,
steinbrudd eller gruver og dels i nyere veiskjeeringer.
1 de fredede omradene er det forbudt ~ bruke hammer, kile eller bor, eller ~ sprenge,
grave og samle inn prever.
Belastningen p~ kjente , norske mineralforekomster har ekt betydelig de senere k Pa
gangen kommer bade fra norske og utenlandske sarnlere og mineralhandlere.
Mineralforekomster har stor verdi for forskning og undervisning . For forskningen er

. rnineralforekomster viktige for kunnskap om mineralers og bergarters dannelse og ut
vikling. I undervisning p~ aile trinn trengs eksempler p~ forskjellige mineraldannelser
og andre geologiske prosesser. Slike skoleeksempler er sjeldne og det er viktig at de blir
tatt yare pa.
Mineralforekomster er en verdifull del av naturen,en ressurs som ikke fornyer seg.

Naturen blir fattigere nar slike forekomster blir helt uttemt. Verdien av intakte
forekomster blir stadig sterre ved at andre forekomster blir uttemt eller edelagt p~

annen mate .
Forvaltningen av vernebestemmelsene er lagt til fylkesmannen , som i visse

tilfeller kan gjere unntak p~ vernebestemmelsene .
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DRUSEMINERALER FRA GRANITTER OG SYENITTER I
OSLO-FELTET.
A v Knut Eldjarn og Hermann Fylling, Oslo og omegn Geologiforening.

Jordskorpa er oppdelt i store berggrunns
flak som beveger seg langsomt i forhold
til hverandre . Det er i neerheten av grense
sonene vi har den sterste geologiske akti
vitet med vulkanisme , jordskjelv og fjell
kjededannelse . Av og til skjer det en opp
sprekning innenfor en berggrunns-plate
uten at dette medferer full adskillelse
med dannelse av to nye plater . En slik
oppsprekning kalles »rifting», I Perm-tiden
ble vart ornrade rammet av en slik »rift
ingi med oppsprekninger som vi idag kan
felge restene av helt fra Skagerak til
nord for Lillehammer . Idette omradet
har store landmasser sunket ned i jord
skorpa under dannelsen av en »graben»
eller »rift -valley» slik vi i moderne tid har
eksempel pa fra 0st-Afrika. Selve Oslo
feltet er sam en stor blokk skarpt av
grenset mot det omkringliggende grunn
fjell. Dette ser vi kanskje mest dramatisk
ved Brevik-tunnelen pa E 18, men ogsa
ved Akershus midt i Oslo og mange andre
steder.
Dannelsen av denne Oslo-felt »graben» har
medfert at opptil 2 krn tykke lag med
kambro-siluriske sedimenter er beskyttet
mot forvitring og derfor bevart i dette
omradet. Samtidig har oppsprekningen i
jordskorpa fort magma opp fra dypet.
Ved rask sterkning neer overflaten (eks.
vulkansk aktivitet) eller pa sprekker i fjel
let er det dannet finkornige lavabergarter.
Ved sterkning i dypet er det dannet mer
grovkrystallinske eruptivbergarter. Nar
noe av utkrystalliseringen har skjedd lang
somt i dypet med senere utstrernming og
rask sterkning neer overflaten , har vi fatt
porfyriske bergarter med sterre krystaller
av feltspat eller augitt i en fmkornet
grunnmasse. Ved siden av sterkningshas
tigheten er det magrnaens sammensetning
som har veert bestemmende for hvilken
6

eruptivbergart som er dannet. IOslo-feltet
har det i ulike omrader veert magma av
meget forskjellig sarnmensetning og om
radet har fra tidlig i de geologiske viten
skapers historie veert berernt for a studere
ulike eruptivbergarter.
Inndelingen av Oslo-feltets eruptiver og
nomenklaturen har veert heyst varierende.
En rekke oftest geografisk bestemte egen
navn har vsert benyttet (Leks. larvikitt ,
nordmarkitt, kjelsasitt , akeritt mfl.)
Holtedahl og Barth deler dyperuptivene i
5 hovedgrupper: Gabbro-bergarter,
Monzonitter (larvikitt , kjelsasitt m rn.),
nefelinmonzonitter til syenitter (lardalitt,
foyaitt), syenitter (alkali-syenitt, nord
markitt) og granitter (ekeritt, Drammens
granitt). Det rna nevnes at det fmnes flere
overgangsformer og mange vanskelige
klassifiserbare bergarter. Samtidig er det
langt flere varianter innenfor samme berg
artstype og omrade enn det vanligvis gar
fram av geologiske kart. Fordelingen av
de ulike dyperuptiver i Oslo-feltet viser at
det i utstrekning er 3 dominerende hoved
typer: Monzonittene utgjer det sterste
omrade med hovedutbredelse mellom
Sandefjord og Porsgrunn med mindre om
rader i Nordmarka. Syenittene er de dom
inerende dyperuptiver mellom Oslo og
Mj0sa. Granittene utgjer et stort felt i
Drammens-omradet mellom Eikeren og
Hurumlandet , og i et omrade mellom
Nittedal og Hurdalsjeen.

Druser og pegmatitter.
De vanlige dyperuptiver har en enkel
mineralsarnmensetning. Larvikitt og kjels
asitt bestar av plagioklats og kalifeltspat
med mindre mengder augitt og biotitt.
Nordmarkitt bestar hovedsakelig av kali
feltspat med mindre mengder aegirin, arf
vedsonitt og kvarts. Drammens-granitt er
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en vanlig biotitt-granitt med kvarts, kali
feltspat og biotitt-glimmer.
Under dannelsen av dyperuptiver er det
ofte mindre mengder av sjeldne elementer
til stede. Disse kan sammen med mer
flyktige elementer ha vanskelig for a finne
sin »plass» i de vanlige mineralene i berg
arten. Mot slutten av sterkningen kan
denne »rest -magmaen» gi opphav til dan
nelsen av en rekke sjeldnere mineraler.
Disseblir gjeme avsatt pa grovkrystallinske
ganger (pegmatitter) , pa hulrom og sprek
ker innesluttet i bergarten (miarolittiske
druser) eller som hydrothermale avsetn
inger pa sterre sprekksystemer ofte langt
fra eruptivbergarten. Overgangsformer
meIlom miarolittiske druser og pegmatitter
er vanlig og mineraldannelsen i pegmatit
ter kan avsluttes med utkrystallisering pa
druser.
I Oslo-feltet er pegmatitter spesielt vanlig
knyttet til de monzonittiske bergarter
(larvikitt) i den syd-vestlige del av Oslo
feltet. Disse gangene har en helt spesiell
mineralogi som viI bli beskrevet i en sen
ere artikkel. Idette omradet er miarolit
tiske druser relativt sjeldne.
Hydrothermale mineralganger i grunn
fjeIlsomrlidet i neerheten av Oslo-feltet
(eks. de selv-ferende ganger pa Kongs
berg) har sannsynligvis sammenheng med
de eruptive bergarter i Oslo-feltet.
Miarolittiske druser er meget vanlig i
mange omrader av de syenittiske oggranit
tiske bergarter - spesielt mer grensesonen
mot omvandlede sedimenter (kontakt
sonen) .
I NAGS-nytt nr. 3, 1981, ble en spesiell
forekomst med sjeldne drusemineraler i
alkali-granitt (ekeritt) ved Gjerdingen mer
mere beskrevet. I de andre omradene er
mineralselskapet pa drusene slik at det
egner seg til en felles beskrivelse. Pegma
titter knyttet til granitter og syenitter er
mer sjeldne, og disse (Leks. srnaragd-peg
matitten ved Byrud) er holdt utenfor
denne oversikt.
8

Mineraldannelse i drusene.
Det er mye man ikke vet om detaljene i
forbindelse med mineraldannelsen pa mia
rolittiske druser. Enkelt kan man si at for
utsetningen for dannelsen av en druse er
tilstedeveerelsen av et gassfylt eller veeske
fyIlt hulrom under storkningen averuptiv
bergarten. Noen steder kan man se at
drusene er knyttet til aplittiske ganger
som viser at elementene til mineralene pa
drusene kan veere hentet et stykke unna,
men oftest ser det ut til at elementene til
mineralene kommer fra den omkringlig
gende eruptiv. Enkelte flyktige elementer
(fluorider, bor- og beryllium-forbindelser)
ses typisk bade i pegmatitter og i miarolit
tiske druser.
Feltspat (orthoklas-mikrolin) er typisk
det ferste mineralet til a krystallisere pa
de vanlige druser fulgt av albitt og kvarts.
De fleste uvanlige mineraler herer til sen
ere perioder i mineraldannelsen. Omvand
lingsmineraler i drusene er av to ulike
typer. I en seerstilling star hydrothermal
omvandling av Leks. beryll til bertranditt/
bavenitt og titanitt til anatas/brookitt/
I-M-muskovitt/synchysitt .
Sekundreromvandling av Leks. malm
mineraler finnes ogsa (gips,jarositt, mala
kitt, goehtitt m.m.)
Mange druserike omrader finnes i neer
heten av kontaktomvandlede sedimeteer
bergarter. Dette har gitt muligheter for
stoff-utveksling som ogsa kan prege enk
elte druser. Mineraler som andraditt, gros
sular og manganaxinitt er funnet i druser
neer kontaktsonen.

Granitt-omradet.
Det sterste granitt-massivet i Oslo-feltet
finnes i Drammens-omradet. Mange steder
er det rikelig med til dels store druser.
Pa Hururnlandet er det funnet flere meter
store druser med kvarts-krystaller oppmot
40 kg. Ogsa i granitt-omradet i Hurdal
finnes det store druser, og kvarts-krystaller
over 20 kg skal veere funnet. Men de fleste



drusene er sma, og sjeldne mineraler finnes
oftest som sma krystaller pll slike druser.
Drammens-granitten er langt fra sll uni 
form som man tidligere har trodd og det
avtegner seg en meget komplisert dan 
nelseshistorie som man enna ikke har
full oversikt over. Druser er sll vanlig i
dette omradet at all ny veibygging, bolig
bygging, tunnelarbeider osv. kan frilegge
nye druser. Spesielt rna man vrere opp
merksom pll slike arbeider nar de foregar
neer kontaktsonen. Blant de mest pro 
duktive omrader de senere l\r kan nevnes :
Grimsrudbukta ved Drammensfjorden
(topas, beryll, bertranditt, wulfenitt m.m)
Vardasen i Asker (turmalin , amethyst ,
opal , flusspat) , Skatvedt-feltet Seetre
(fenakitt , beryll , flusspat , jarosit t , euxe
nitt), Glittrevann-tunnelsen (amethyst ,
apatitt), Sande (hematitt, zirkon, flusspat ,
opal) , Svelvik (bertranditt, flusspat) og
Nedre Eiker krk. (amethyst , anatas,
brookitt, synchysitt, titanitt , apatitt).
Alkali-granitt (ekeritt) ferer ogsa druser i
enkel te ornrader, Drusene er oftest sma
og ferer sjelden store kvartskrystaller. I
omradet mellom Eikeren og Drammen ,
mellom Nittedal og Hurdal og i Nordmarka
er det flere omrader med druser. Det er

irnidlertid lite veibygging/boligbygging
osv. i disse omradene og det begrenser
funnmulighetene . Mineraler fra druser i
disse omradene er derfor ufullstendig regi
strert og undersekt . En spesiell paragenese
rik pll sjeldne fluorider og Ti-/Zr-silikater
ved Gjerdingen er beskrevet i en tidligere
artikkel.

Syenitt-omradet ,
Spesielt nordrnarkitt-bergartene i asene
nord for Oslo er rike pa druser . Gjennorn
gaende er drusene og kvarts/feltspat-kry
stallene her mindre enn i granitt-ornradet.
Men det er funnet enkelte druser sll store
at man kan krype inn idem med opptil
armtykke kvarts-krystaller. Grorud-omra
det har veert spesielt produktivt de senere
l\r med mange sjeldne mikro-mineraler
(milaritt , fenakitt, ancylitt , wulfenitt ,
flusspat , helvin , titanitt, harmotom , apa
titt, diopsid etc.) . Boligbygging og veibyg
ging gjer at det stadig frilegges druser i
omradet og mulighetene vil sikkert veere
gode i mange l\r fremover. Ellers er det
store syenittiske omrader i Nordmarka
og nordover mot Mjesa , men manglende
anleggsvirksomhet begrenser funnmulig 
hetene.

NORSK STEIN-HOBBY
KLiNGRA, GJERNES, 4990 S8NDELED
Tlf.: (041) 54528

STORT UTVA LG I UTSTYR FOR :
SMYKKESTEINSLIP ING .
TROMLING OG SAGING .

S(l)LV OG FA TNINGER
FOR SMYKK ELAGING
EGEN BOKLISTE.

RASTEIN,
SL EPN E SMYKKESTEIN
OG MIN ERA LER
BE OM KATALOG
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MINERALER PAVIST FRA DRUSER I GRANITTER (G) OG SYENIT
TER (S) IOSLO-FELTET.
Av Knut Eldjarn og Hermann Fylling, Oslo og Omegn Geologiforening.

Mineraler som bare er funnet i alkaligranitt ved Gjerdingen, er merket (Gj.).

o Ikke tidligere publiserte observasjoner .

Elementer .
Svovel (Gj.)

Sulfider.
Blyglans (S, Go)
Kopperkis (S)
Magnetkis (G,S)
Markasitt (G 0 )

Molybdenglans (G,s)
Sinkblende (S,G)
Svovelkis (G,s)
Vismuglans (G D)

Halogenider.
Flusspat (G,s)
Gagarinitt (Gj.)
Gearksutitt (Gj.)
Kryolitt (Gj.)
Neighboritt (Gj.)
Pachnolitt (Gj.)
Ralstonitt (Gj.)
Sellaitt (Gj.)
Thomsenolitt (Gj.)

Oksyderlhydroksyder.
Anatas (G,s)
Brookitt (G,S 0)
Euxenitt (G D)
Goethitt (G,S)
Hematitt (G,s)
llmenitt (G 0 )

Kolumbitt (G 0 )

Kvarts (G,S)
Magnetitt (G,s)
Manganoksyder (G,s)
Opal (G,S)
Pyroklor (G,S)
Pyrophanitt (Gj.)
Rutil (G)

Karbonater.
Ankeritt (G D)
10

Ancylitt (S)
Bastnasitt (S)
Dolomitt (G D)
Kalkspat (G,S)
Malakitt (S)
Rhodochrositt (G D)
Sideritt (G D)
Synchysitt (G,S 0

Fosfater.
Fluorapatitt (G,S)
Monasitt (Gj.)

Sulfater.
Anglesitt (G 0 )

Barytt (G)
Gips (S,G D)
Jarositt (G 0 )

Molybdater/wolframater.
Ferrimolybditt (G 0 ,S 0 )

Powelitt (G D)
(Scheelitt (G) )
(Wolframitt (G) )
Wulfenitt (S,G 0 )

Silikater.
Actinolitt (G,s)
Aegirin (S,G)
Albitt (G,S)
Allanitt (S,G)
Allophan (Gj.)
Andraditt (G 0 )

Arfvedsonitt (S,G)
Astrofyllitt (G)
Bavenitt (G)
Bertranditt (G 0 , S)
Beryll (G)
Biotitt (G,S)
Catapleitt (Gj.?)
Chabazitt (G,S)

Dickitt (G)
Diopsid (G,s)
Elpiditt (Gj.)
Epidot (G,S)
Epididymitt (Gj.)
Fenakitt (G D,S)
Genthelvin (Gj.? D)
Grossular (S 0 )

Harmotom (S,G)
Helvin (S)
Hornblende (G,S)
Heulanditt (G,S)
Illitt (Gj.) (G,S?)
Kaolin (G)
Klinoklor (G,S)
Kupleskitt (Gj.)
Laumontitt/Leonarditt (G)
Lorenzenitt (Gj.)
Manganaxinitt (S 0 )

Mikrolin (G,s)
Milaritt (S)
Montmorillonitt (G,S)
Muskovitt (G,S)
Narsarsukitt (Gj.)
Nenadkevichitt (ellikn.) (Gj.)
Orthoklas (G,s)
Phlogopitt (Gj.)
Prehnitt (G)
Pyrosmalitt (S)
Rhodonitt (Gj.)
Riebeckitt (S D)
Stilbitt (G,S)
Stilpnomelan (G ,S)
Titanitt (G,S)
Topas (G D)
Turmalin (schorl) (G)
Turmalin (uvitt?) (G D)
Zeophylitt (Gj.?)
Zirkon (G,S)
Na-Mn-Ti-silikat (nytt min .) (Gj.)



BESKRIVELSE AV DEMER INTERESSANTE MINERALER
Av Knut Eldjam og Hermann Fylling, Oslo og Omegn Geologiforening.

neye etter sjeldnere mikromineraler.
Flusspat i drusene er oftest grenn , fiolett
eller fargeles . Kubiske , oktaedriske eller
dodekaedriske krystaller er vanlige. Kry
staller opptil6 em er funnet. I Nordmark
ittomradet er krystallene ofte mindremen
mer flaterike. Krystaller over I em er
meget sjeldent her.

Anatas.
Anatas i sma krystaller (oppt il 3 em) er
et relativt vanlig drusemineral i enkelte
soner av Drammens-granitten, Ofte flnnes
krystallene sammen med I-M-varianten av
muskovitt og sjeldnere synehysitt i pseu
domorfoser etter titanitt (eks . Nedre Eiker
krk.). Krystallene er ofte plateformige og
merkebla eller merkerede til nesten svarte.
I nordmarkitt er anatas noe sjeldnere ,
men det er blant annet funnet i Maridalen .

Flusspat
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Molybdenglans.
Molybdenglans er meget vanlig i tilknytn
ing til dyperuptivene i Oslo-feltet. Oftest
forekommer mineralet p:\ (hydrothermale)
kvartsganger (ofte med scheelitt) eller
disseminert i bergart . De senere ks pro
spek teringsarbeider i Hurdal og syd for
Drammen har spesielt hatt som siktemal :\
f:\ oversikt over molybden- og wolfram
mineraliseringen i omradet.
P:\ miarolittiske druser er molybdenglans
vanlig i Drammens-granitt mest som ure
gelmessige plater og masser opptil 5 em.
Tykke, hexagonale krystaller opptil 1,2
em er funnet. I nordmarkitt er molybden
glans sjeldnere, men ikke helt uvanlig i
Grorud-omradet hvor det ogsa er smale
kvartsganger med molybden-mineraliser
ing.

Flusspat .
Fluor-forbindelser holder seg relativt lenge
i gassform nar en magma sterkner.
Fluoridene herer derfor til de senest av
satte mineraler p:\ magmatisk dannede
forekomster. Metaller bundet til fluorider
kan avsettes pa ganger og sprekker eller
irnpregnert i ornkringllggende sedirnenter
som metallsulfider (ulike maImer) og flus
spat (ealsiumfluorid). Calsium har vrert til
stede i sedirnentene i Oslo-feltet i store
mengder (kalkstein) og svovel er ofte
rikelig til stede mar magmaer sterkner.
Det er derfor ikke rart at flusspat og me
tallsulfider er meget vanlig i kontaktsonen.
P:\ miarolittiske druser er ogsa flusspat
et vanlig mineral i mindre mengder . I
druser med flusspat rna man se spesielt

11



Brookitt.
Dette mineralet danner plateformige til
prismatiske krystaller av merk T0d til gul
brun farge. Det finnes pol de samme lokal
iteter som anatas men er meget sjeldnere.
Krystallene av brookitt kan ogsa bli opp
til 3 mm store.

tr
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\l "J I IiBrookitt

vanlig pol enkelte ser-norske pegmatitt
ganger og illustrerer slektskapet mellom
pegmatitter og miarolittiske druser.

Euxenitt

Kvarts.
Kvarts er hovedmineral i de fleste miaro
littiske druser , men i ekeritt og syenitt er
krystallene mindre enn i granitt-ornradet.
Pol Hurum-landet er det funnet kvarts
krystaller opptil 40 kg og i Hurdal skal
det i granitt-omradet veere funnet krystal
ler over 20 kg. Reyk-kvartskrystaller pol
5 - 10 em er vanlig spesielt i granitt-om
radet. Bergkrystaller og amethystfarget
kvarts er mer uvanlig. Amethyst-flekker i

Kolumbitt.
Dette mineralet er pavist i druser i ekeritt
ved Eikeren.

Rutil

RutH.
Rutil er et uvanlig drusemineral i Dram
mensgranitt. Det er funnet som tydelige
enkelt-krystaller opptil 1,2 em av og til
med typiske tvillingdannelser (kne-tvil
linger). Mineralet er ogsa funnet som tynne
naler i kvarts. I syenittene er rutil ikke
sikkert pavist, men fordi bade anatas og
brookitt er funnet i nordmarkitt , burde
ogsa den tredje polyform av Ti0

2
- rutil

- finnes der.

Euxenitt.
Ett av Euxenitt-gruppens mineraler (sann
synligvis euxenitt) er funnet i krystaller
opptil 2 em pol Skatvedt-feltet i Hurum.
De plateformige krystallene er skarpt ut
viklet mot kvarts og flusspat sam fyller
druserom i kvartsen. Mineralet er meget Kvarts
12
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Fluorapatitt.
Apatitt er egentlig en gruppe mineraler
(fluor- , klor- og hydroksylapatitt). PA
miarolittiske druser og i pegrnatitter fore
kommer nesten bare fluorapatitt . Dette er
det eneste fosfat som er pAvist fra drusene
i dypbergartene. Det er vanlig i enkelte

13
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Synehysitt .
Mineralet finnes oftest sammen med ana
tas og brookitt sam ved Nedre Eiker krk.
i Drammens-granitten. Anatas/brookitt/
synehysitt/1-M-muskovitt er her dannet
ved omvandling av titanitt . SmA mengder
sjeldne elementer er ofte til stede i titanitt
og disse har sarmsynligvis gitt opphavet
til dannelsen av synehysitt. Krystallene er
rosa. hexagonale og oftest mindre enn I
mm,
I nordmarkitt er synehysitt meget sjeldent
og det er bare funnet i Nittedal sam korte,
tavleformige prismer. Disse danner poly.
krystaller og likner sammenvoksningen av
synehysitt/parisitt sam er vanlig i rhombe
porfyr ved Holmestrand . Om parisitt fore
kommer sammen med synehysitt i Nitte
dal, er ikke undersekt .

Rhodochrositt.
Blant karbonatene pA drusene i Drammens
granitt er rhodoehrositt det mest sjeldne.
Mens sideritt, ankeritt og dolomitt fmnes
flere steder pA druser i granitten, er rho
doehrositt bare med sikkerhet pAvist fra
Tofte-tunnelen. Her opptrer det sam (rod)
brune sadelformede rhomboedere med
relativt hoy glans sammen med blant annet
smA gule flusspat-kuler.

reyk-kvarts er ikke uvanlig i Drammens
omradet, Amethyst synes Avsere mer van
lig i neerheten av kontaktsonen. Fargen
er forarsaket av jematomer i krystallgit
teret. Reyk-kvarts av slipekvalitet er van
lig spesielt pA Hurum-landet, Slipeverdige
amethyster er meget sjeldne. Ved PAls
haugen i Feiring er det i granitt funnet
arnethyst-krystaller opptil 3 em med vak
ker krystallutvikling som scepterkvarts. '
Kvartskrystaller med ioklusjoner av andre
mineraler ses av og til . Felgende mineraler
er sett som inklusjoner i kvarts : k1oritt,
rutil , bavenitt, tunnalin, svovelkis, akti
nolitt, sideritt, beryll og hematitt .

.'
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Aneylitt

Ancylitt .
Dette rnineralet er bare funnet i meget
srna mengder i en forekomst ved Grorud .
Krystallene er gule, dobbelt-pyramider og
mindre enn 1 mm i sterrelse . Oftest er
krystallene matte pA grunn av omvandling
til bastnasitt. Aneylitt er ikke funnet i
granitt-ornradet.

Opal.
De fleste forbinder kanskje opal med farge
strAlende smykkesteiner fra Australia .
Slike finnes ikke i Oslo-ornradet. Vanlig
opal er hvitlig til glassaktig og slik er
rnineralet vanlig pA druser og sprekker i
Oslo-feltet. Spesielt i Drammens-granitten
(BorgenAsen, Sande rn.m.) er glass-opal
vanlig. Mineralet er mer sjeldent i syen
ittene.



omrader av bade Dramrnens-granitt og
nordmarkitt .
Krysta1lene danner Iypiske hexagonale
prismer med velutviklede endeflater. De
er one grenne elier hvitlige. Rode apatitt
krystaller er kjent fra Hurumlandet.
Apatittkrysta1lene i nordmarkitt er oft est
lynne prismer opptil I em i lengde og de
finnes rikelig i druser i Grorud-omradet,
I Drarnrnens-granitt er ofte krysta1lene
noe tykkere . Ogs~ her kan sterrelsen gA
opp mot I em . Gronne apatittkrysta1ler
blir av l!1ange mistatt for berylJ . I nord
markitt ved Gro rud kan det veere vanske
Jig ~ skille klare , sma krysta1ler fra det
sjeldne mineral et milaritt.

., '. "
. --' .
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Apatitt

BJ0RN STR0MN,LES
mineraler - engros
..... MINERALER
AAGATER
IJ/I RASTEIN
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Jarositt ,
Sulfatene p~ druser i omradet er a1Ie
sekundrermineraler dannet ved forvitring
av prirneere rnetall -sulfide r (malmer) . Det
enest e som fra et samlersynspunkt fortje
ner neermere omtale , er jemsulfatet jaro
sitt . Mineralet er meget vanlig i mange
typer forekomster som et gult pulver
dannet ved omvandl ing av svovelkis. Ved
Seetre i Hurum er det funnet nydeJige,
gule mikrokrysta1ler som opptil I mm
store rhomboedere p~ druse r i omvandlet
(rusten) svovelkis . Mineralet er ikke sik
kert p~vist i syenitten, men flnnes ogsA
der som pulver ved forvitring av svovelkis .

Scheditt/wolframitt.
Disse wolfram-mineralene errelativ! vanlig
i enkelte soner av granitten syd for Dram
men og i Hurdal-ornradet. Scheelitt fmnes
p~ kvartsganger med molybdenglans og
kan lett skilles fra kvart s ved bruk av UV
lampe. Wolframitt finnes mer disseminert
i bergart men darlig utviklede, prismatiske
krystaller skal ogsa veere funnet . Mineral
ene er enna ikke pavist p~ miarol ittiske
druser i omradet.

Wulfenitt .
Dette sekundeere blymineral er vanlig p~

enkelte molybden-ferende blyglansfore
kornster . OgsA i Oslo-feltet finnes det i
sm~ rnengder i omvandlet blymalm ved
Konnerud og Grua. Blyglans i sma meng-

Prisliste til registrerte
forhandlere

ADRESSE : BLINDERNVN. 4,
OSLO 3

TLF. (02) 56 25 12
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Allanitt .
Dette mineralet som ogsa kalles orthitt , er
meget vanlig pa granittpegmatittganger.
I asene nord for Oslo er det flere steder
funnet fine , svarte , plateformige alanitt
krystalle r opptil 5em i nordmarkitt-druser.
Ved Sandemosen i Nordmarka er det
funnet mikroskopiske, brune , til dels
gjennomskinnelige krystaller. Krystaller
opptil 4 mrn' er funnet i Drarnmens
granitten ofte med en kjeme av del be
slektede mineral epidot.

r-.~,

der er ogsa kjent fra druser i eruptivene
ofte langt fra kontaktsonen . Ved Grorud i
nordmarkitten og ved Grimsrudbukta i
granitten er det ogsa funnet wulfenitt i
sma mengder. Krystallene er ofte enkle ,
tetragonale prismer eller plater. Pyrarni
diske krystaller er ogsa observert . Fargen
er grennlig til gulbrun og krystallene er
opptill mm store. Wulfenittens voksaktige
glans skiller mineralet lett fra anatas som
kan ha lik krystallforrn og farge, men ana
tas har heyere lysbrytning ogmer metallisk
glans.

Wulfenitt
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Allanitt/Orthitt

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

store utvalg til rimelige priser.

• Slipeutstyr
• Rasten
• 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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Bavenitt.
Bavenitt er et sjeldent beryllium-mineral
som oftest dannes ved hydrothermal
omvandling av beryll. I drusene i OsIo
feltet er det bare funnet i sma mengder i
Drammens-granitt hvor det danner hvite
vifter opptil I em i diameter (Konnerud
veien.). Det er ingen spor av primeere be
ryllium-mineraler i disse drusene.
Bavenitt er ikke pavist i syenitt eller eke
ritt.

Bertranditt .
Dette sjeldne beryllium-mineralet dannes
ogsa oftest ved hydrothermalomvandling
av beryll . Slik finnes det som sma, farge
lese krystaller pa druser i Drammmens
granitt (Seetre, Grimsrudbukta). I enkelte
druser finnes bertranditt uten at det er
spor av beryll i neerheten (Svelvik). Av og
til sestypiske shjertetvillinger».Bertranditt
krystallene blir maksimalt 2 -3 mm store .
Som sjeldenhet er bertranditt funnet i
opptil 2 mm store krystaller med milaritt
ved Grorud i nordmarkitt-druser.

BeryU.
Varianten aquamarin er funnet i opptil
lOx 1 em store krystaUer til dels av
smykkekvalitet i en sone som strekker seg
tvers over Hurumlandet fra Sretre til
Grimsrudbukta. Krystallene er vanligvis
helt enkle hexagonale prismer med basis
flate. KrystaUer med velutviklede hjerne
flater er sa sjeldne at et slikt utseende rna
gi mistanke om at man star overfor apatitt.
BeryU er ikke funnet i syenittornradets
druser, men mineralet er kjent fra pegma
titter i Hurdal og ved Byrud (smaragd).
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Fenakitt.
Dette beryllium-silikat er funnet sammen
med beryll og bertranditt i relativt store
(opptill em) krystaUer ved Sretre i Hurum .
Av og til danner de hvite eller svakt gule
krystaUene nekformede aggregater. Mikro
skopiske krystaller (opptil 3 em) er funnet
i nordmarkitt-druser ved Grorud .

,
i
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Bertranditt
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Genthelvin.
I ekeritt ved Gjerdingen utenfor det
elpiditt-forende om rade med sjeldne mine 
raler er det funnet et mm-stort tetraheder
som er nesten fargelost. Formen p~ kry
stallet og forekomst-typen tyder p~ at de t
er et heivin-mineral. Fargen gjor at det
mest sannsynlig dreier seg om genthelvin.
Det er ikke funnet nok materiale til en
neermere undersokelse.

Helvin.
Delle er ogsa et beryllium-mineral som er
funnet i opptil I em store redbrune tetra
edere i nordmarkitt-druser ved Grorud .
Helvin er ikke sikkert pavist i druser i
Drammens-granitt , men i omddet ved
Hortekollen er det rik Helvin-mineraliser
ing i et kontaktmetarnorft »flak» som er
innefrosset i Drammens-granitten . Del
burde veere gode muligheler for ~ finne
helvin p~ druse r i granill i dette omradet.

Milaritt .
Dette sjeldne beryllium-rnineralet er bare
funnet p~ fA forekomster i verden. Det
er opprinnelig besk revet fra alpine druser
hvor det finnes i krystaller p~ f~ milli
mete r. Sterre krystaller er funnet i Mexico,
men de storste kjente milarill-krystallene
er funnet i Namibia (opptil 3 em) . I Oslo
omradet er milarill funnet i sma krys taller
(max. 4 mm) p~ no rdmarkitt-druser ved
Gro rud . Krystallene er fargelose oft est
enkle, hexagonale prismer med basisflate .
Megel sma hjomeflater er observer!, men
slik krystallutvikling er meget vanligere
hos fargeles til svakt grenn apatill i om
radet ,

Milartt:

Pyrosmalitt .
Delle uvanlige mineralet er funnet i
nordmarkitt-druser ved Groru d i 1·2
mm store kuleformede, grenne krystall
aggregater. Mineralet har ~n glirnmerak tig

GULLSMED F. I. EEG

~
Ilnneh . Arne H. Eeg)

»Stengruben». Dronningensgt. 27 . Oslo 1 . Tlf. : 4 17474

">, FORUTEN VANLIG GULLSMEDFORRETNING. ER VAR
~~: ' SPESIALITET D1AMANTER OG ANDRE SLEPNE STENER.
• : • •e- 0 VI F0RER OGSA SKJELDNE SLEPNE STENER.

; '"'; ASSORTERT UTVALG I STENKJEDER. DYRERE MINERALER.
VI LAGER RINGER M.M. PLASTESKER FOR MINERALER.

EGEN STENAVDELING.
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Steinhaugen er lorretningen
linne alt sam har med din hi
verktey, gaveartikler i stein I

Vi har spesialisert ass pi! m
mineraler Ira de fleste norsk
klassiskt norsk materialle tr.
Vi kjeper ogsi! norske og no

Mineraler
Hos oss vii du finn e et av norges
s ters te utvalg av minereter og
stuller til din samling, en ten du
sa mie r norsk e elle r utenlandsk e
mineraler vii et besek ho s oss
lenne seg.

Innfatninger
slipE:!materiale
Vi har til en hver tid over hundre
lorskjellige typer av stipeme teri
ale, - ogsa lerdige ca bochoner
og lasett stip t stein. Stort utvalg
i S 0 /V og inn la tninger. Her er alt
du trenger p a et s ted.

Poetearesse: Steinhaugen & Co.
1521 Spe rrebo tn. Forretningsadresse:
Hcyenhaffgt. 33, 1500 MOSS



.STEINHAUGEN
kor deg som vii handle alt pa et sted i ver forretning vii du
~bby og qiere. Mineraler, beker, slipeutstyr, slipemateriell,
~~ .

tnereter, og da spesielt norske mineraler. Vi har bestandig
e forekomster pa lager. For spesielt interesserte har vi oqs«
:l flere store norske samlinger vi har tqeptooo.
rdiske mineraler og helesamlinger.

Slipeutstyr
Vi terer maskiner og utstyr fra
de fleste ledende firmaer i ver
den . Tenker du pa tromler, slipe
maskiner, fassettmaskiner sa
vii det lenne seg a kontakte oss .

Her finner du
055.
Kj¢r E6 til Mosseporten, ta av inn
til Moss. Kjer til venstre i det terste
tyskrvsset. F¢lg denne gaten til du
kommer til Malakoff skole.

Apningstider: ~t'i.i:I'm:--_1:i:"il.1L1lIt
Tirsd., Onsd., Fred. - 10.00-18.00

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

Mandag stengt.
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spalteretning og er ellers blant annet kjent
som store , brune krystaller fra Nordmark
i Varmland.

Stilpnomelan.
Dette mineralet danner gyllenbrune kry
stallaggregater av glimmeraktige krystaller
pA druser i nordmarkitt ved Grorud . Ag
gregatene er kuler eller rosetter av glim
meraktige .plater. Mineralet er ogsa funnet
pA druser i syenitt lenger ser i Oslo-feltet
(Vestfold) og kan nok vise seg Aveere rela
tivt utbredt . Stilpnomelan er ogsa funnet
i druser i ekeritt ved Gjerdingen men
utenfor det fluor-anrikte omrade.

Titanitt.
Rode til gulbrune , av og til klare titanitt
krystaller opptil 1,5 em store er vanlig pA
druser bade i Drammens-granitt og i nord
markitt. Ved hydrothermalomvandling av
titanitt (bl.a. Nedre Eiker krk.), er det
dannet I-M-varianten av muskovitt og de
sjeldne mineralene anatas , brookitt og
synehysitt.

Topas.
Topas er et vanlig mineral pa granittpeg
matitter og er blant annet mye vanligere
pa smaragdforekomsten ved Mjesa enn de
fleste er klar over . PA miarolittiske druser
i Oslo-feltet er topas bare funnet i Dram
mens-granitt i et omrade est for Dram
mensfjorden sammen med molybdenglans
og beryllium-mineraler. Oftest er krystal
lene gule til hvite , men det er fun net et
mindre antall bla , klare krystaller opptil
5 em i sterrelse ved Grimsrudbukta. Det
skal veere faeett-slepet topas fra denne
lokaliteten med godt resultat. Som sjel
denhet er det funnet grenne topaskrystal
ler i tilknytning til molybdenforekomster
i Drammensornradet.

.'

Titan itt
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Tapas

Tunnalin.
I enkelte omrader av Drarnmens-granitten
(Borgenasen , Nedre Eiker krk.) er svart
tunnalin (schorl) vanlig i aggregater av
naleformede krystaller.
Sjeldnere ses sma, tykkere, prismatiske
enkeltkrystaller av turmalin. Viftene med
turmalin-naler kan bli opptil 5 x 10 em i
sterrelse , Mindre , halvkuleformede aggre
gater av turmalin-naler bringer tankene
hen pA den harfrisyre som var vanlig hos
enkelte framtredende Ap-politikere for
noen Ar siden (Bjartmar Gjerde, Ronald
By, Karl Evang).



Det er ogsa funnet en lys gra til hvit tur
malin i liknende, men mindre aggregater.
Dette rna veere et annet mineral i turma
lin-gruppen , men mineralet er ikke ferdig
undersekt,

KARTONG FOR MINERALMONTASJE

Spesialkartong for mineralmontasje
73x62 em inndelt i 100 nummererte

felter a 4x6 em eller mindre .
Kartongen har overskriften :

BERGARTER OG MINERALER
og benyttes til f'.eks .: Verdenssamling,
Norgessamling, fylke- eller regionalsamling.
Kartongen limes p~ tr eplate fer en
monterer stuffene med akryl fugemasse .
Stuffens navn og funnsted skrives i hvert
felt. Det hele settes sA i karm, glass og
hengslet ramme og er beregnet A henge
pA Yegg. Kartongen sendes i hylse , pris :
Kr .78 ,- kontant, i oppkrav Kr.89,-.

Amatergeologer fra samme forening
kan gjerne ta en fellesbestilling som sendes :

Bjarne Nordlund
Mjestelvegen 9
5770 Tyssedal

A/bitt po OrthoklaslMikrolin

Albitt er den eneste av plagioklas-gruppens
feltspater som finnes p~ drusene . Mineralet
er utkrystallisert senere enn kalifeltspat
og albittkrystallene vokser ofte orientert
(epitaxialt) p~ kalifeltspatkrystallene.
Krystallene av albitt er fargelese, hvite
eller sjeldnere rede og kan bli 1 em store.

Sanidin -tvi/ling
' -,:.

T j l .){ :

Feltspater.
Den viktigste feltspat i granitter og syenit
ter og p~ druser i disse er kalifeltspat.
Om det er orthok/as eller det kjemisk like
men strukturelt forskjellige mineralet mi
krolin , kan vrere vanskelig ~ avgjere . Mi
krolin er den vanlige kalifeltspat i granitt
pegmatitter mens ren orthoklas typisk
finnes som fenokrystaller i vulkanske berg
arter. I granittfsyenitt-drusene i Oslo
omradet kan man ofte stA overfor over
gangsformer. Kalifeltspatene er de ferste
mineralene til ~ utkrystalliseres p~ drusene.
Det er ogsa det vanligste mineral p~ drus
ene spesielt i syenittene . I Dramrnens
granitten er krystallene ofte 1 -5 em store ,
men de kan unntaksvis bli opptil 12 em .
I ekeritt og i syenittene er krystallene
ofte noe mindre. Tvillingkrystaller (Bave
notvillinger, Mannebaehtvillinger og San
idintvillinger) er ikke helt uvanlig - spesielt
i Drammensgranitten .

Orth ok/as / Mikrolin
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Sti/bitt

Stilibitt er funnet sam hvite til gule,
typi sk vifteformede aggregater bade i
graniller og syenitter,

\.~-----~./

l.aumontitt

Laumo ntill er en av de vanligstezeolillene
i lavabergartene , men i dyperuptivenes
druser er den mer sjelden . Den er bare
med sikkerhet funnet i Drammens-granitt
i krystaller opptil 2 em (Drammen) . Min
dre (2-3 mm) krystaller fra Borgenasen
synes ikke A ha sAlett for A bli odelagt
under dehydrering til Leonarditt som lau
monill fra andre forek ornster.

Chabazitt er ogsa funnet i begge berg
artstyper, men er mest vanlig i Dram
mensgranill (Nedre Eiker krk .) hvor det
forekomme r som hvite til brunlige rhom
boede re opptil I em.

Pyroksener og amfiboler.
De morke mineralene i Dramrnens-granitt
er mest biotitt og i mindre grad pyrok
sener/amfiboler. PAdruser er sma krystal
ler av diopsid funnel. I vanlig ekerill er
pyroksenen aegirin og amfibolen arfved
sonitt relativt vanlig ogsa som krystal1er
opptil 2 em pA druser. Den beromte
originalforekomsten av aegirin (acmitt)
ved Rundemyr i Eiker er i en pegmatill
i ekeritt ,
I syenillene nord for Oslo er de merke
mineralene enten diopsidlhomblende eller
aegirin/ arfvedsonit t: Mulighetene for over
gangsformer gjor det vanskelig A skille
diopsid fra aegirin og hornblende fra an
vedsonitt i mange stykker.
Typisk rnerk-grenne diopsid-krystal1er
(eller overgang til hedenb ergitt ] er funnet
sam 2 - 3 mm store krystaller i Grorud
omradet, Langprismatiske, svarte pyroks
ener er oftere aegirin . Gronne naler med
actinolitt er vanlig pA druser i Grorud
omradet , Mer sjelden er blA naler med
Riebeckitt,

. .
I ' . I:: -:»
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• • I'
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:. ;. ; .:;-
V

Diopsid

Zeolitter.
Denne gruppen av besiektede mineraler
er aile vannholdige silikater sam utkry
stalliserer sent pA sprekker og hulrom i
f)eUel. Ofte er de dannet ved hydrother
malomvandling av andre silikater (f.eks .
feltspat) . I Oslo-feltets eruptiver er zeo
lit ter vanlig bade i lavaer ogi dypbergarter. Chabazitt
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Heulanditt og harmotom er ogs~ funnet i
bade granitter og syenitter. Harmotom er
mest vanlig i nordmarkitt hvor det danner
gule til hvite krystaller opptil I em. Pene
trasjonstvillinger er vanlig.

Heulanditt

Takk.
Gunnar Raade, David Johansen, Johs .
Temta og Jan Haug har gitt verdifull
informasjon i forbindelse med artikkelen.
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GULLET LIGGER HELT I DAGEN!
A v Eivind Fossheim.Aftenposten 10/10- 81.

- Ikke engang i gode sydafrikanske gru
ber er det vanlig ase gull med det blotte
eyet slik som i fjellet ved Bogelven i Bin
dalen , sier avdelingsgeolog Ronny Sivert
sen i A/S Sulfidmalm til Aftenposten.
Rent gull ligger fullt synlig sammen med
kvarts i granittsprekker helt fremme i
dagen. Og geologene sper seg: Hva finnes
av gull gjemt inne i fjellet, i blokkstein og
blant sand og grus i dalen forevrig?
- Vi geologer er alltid optimister, men lar
oss ikke bergta fer vi har foretatt de grund
igste undersekelser , sier sjefsgeolog Frank
Nixon til Aftenposten.
Resultater av analyser fra tonnevis av
masse hentet ut fra dalen i sommer, er
interessante og oppleftende, og dersom
resten av prevene inneholder de sarnrne
gullmengder , vii vi neste sommer kunne
sette i gang undersekelsesdrift, Ferst da
kan vi se om forekomstene er store nok .
Vi er forneyd om vi finner gjennomsnit
tlig 5 - 10 gram rent gull pr. tonn stein ,
men for a apne landets ferste gullgrube ,
rna gullfeltet omfatte steinmasser tilsvar
ende godt og vel to ganger Radhuset i
Oslo.
Det var den sterke ekning i gullprisen som
forte til at A/S Sulfidmalm for tre ar siden
begynte a snuse i garnle papirer for a finne
mulige gullforekomster her i landet. Etter
a ha studert en del omrader sommeren
1979 , satt man igjen med tre-fire mulig
heter, med Bindalen som det mest lov
ende og interessante felt. De fikk handgitt
Statens bergrettigheter her, opprettet
kontrakt med grunneierne om gullet i 10s
massene og har i tillegg tatt ut flere hun
dre bergrettigheter selv.
Allerede i fjor sommer ble det boret fire
hull pa tilsammen 400 meter for a kart
leggegullforekomstene i grove trekk. Dette
ga mersmak og virksomheten ble trappet
opp i ar.
24

Samtidig ble det klart at det amerikanske
oljeselskapet Superior Oil Company Ltd .,
matte investere i prosjekter pa norsk jord
for a bli med i Nordsjeens oljeeventyr og
valgte naturlig nok a satse pa gullunder
sekelsene i Bindalen. Oljeselskapet har
nernlig store interesser i Falconbridge A/S
som igjen eier hele A/S Sulfidmalm.
- Oljeselskapets engasjement forte til at
vi kunne eke var aktivitet og vart tempo i
Bindalen , sier Nixon, og legger til at det
opprinnelige budsjett for inneveerende ar
pa litt over en million, er eket til 3 ,1
millioner kroner. Dermed er det mulig a
sette i gang undersekelsesdrift pa et langt
tidligere tidspunkt, sannsynligvis allerede
neste sommer.
Utvidet teknologi og mer penger gjer at vi
har en god chanse til a drive dette pro
sjektet frem pa en riktig mate. A lete etter
gull er uhyre komplisert og kapitalkrev-



FOR F0RSTE GANG:
EN ORIGINAL NORSK STEINBOK

TORGEIR T. GARMO

EIN
BOKA
NORSKE MINERALER
OG BERGARTER

Forferste gang f~rvi en praktbok p~ norskom norske bergarter
og mineraler.Hererbare de bergarterog mineralersomfinnes i
Norge tatt med.
Boka er illustrert med 144 fargebilder med representanter fra
hele landet. Funnstedene er med, og det er Iiste over aile
bergartene og mineralene. .
Boka har videre et innledningskapittel om hva mineraler er og
hvilke typer og egenskaper de har. Et eget kapitel omhandler
bergartene.Et kapitel om det ~ samIe mineralerog forklaringer
p~ fremmedord og faguttrykk avslutter boka sammen med
geologiske oversiktskart.
Dette er boka for aile som samler mineralerog bergarter, og det
letter samlingen og gir de opplysninger som er nedvendlqe.
Gjennomillustrert i farger. Innb. kr 150,00.
Til salgs i bokhandelen.
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ende og dessuten noe helt nytt i Norge. A
analysere de tonnevis av stein som drives
ut fra borehull, prevestoller og lesmasser
er svrert tidkrevende .
Riktignok er geologer konstant optimister
og det sies at malrnleting bygger pa en tre
djedel erfaring, en tredjedel kunnskaper
og resten flaks. Men i tillegg behoves teft
og fantasi. A gjere en born eller a fa et
negativtsvar ved a teste en ide, gir ogsa
verdifull informasjon.
~ A lete etter gull er a ga med nesen i
bakken ,.bokstavelig talt ,sier Nixon.
- Vi seker a male retninger og helninger
pa fjellsprekkene. Prover a lese av granit
ten i hvilken rekkefelge tingene skjedde
gjennom de millioner av ar fjellene er
skapt og formet. Danner oss et tredimen
sjonalt bilde av det hele , for sa a sette det
sammen i et system og ut av dette tenke
oss hvor gullet er blitt liggende.
Hittil i ar er det boret femten nye hull pa
tilsammen 1500 meter i Bindalen. Ytter
ligere fire hull skal fullferes fer det settes
strek for arets feltarbeide. Massevis av
borekjerner er tatt ut av fjellet for a bli
analysert ved laboratorier i Kristiansand

og Canada. Mengder av lesmasse skal ogsa
studeres neerrnere.
- Ved undersekelsene er benyttet savel
vaskerenner som gode, gammeldagse gull
vaskepanner, og fra enkelte av prevested
ene ble det i sommer funnet gull i nesten
hver eneste panne, sier Nixon. - Dessuten
har vi vrert opptatt av de garnle stollene
som stammer fra tidligere virksomhet.
Men de garnle lykkejegere farnlet nok
mye i blinde , mener Nixon. Utgangspunk
tet var ofte riktig ved astarte der gullet
var synlig med blotte eyet , men som regel
drev de seg ut av malrnsonen og matte
oppgi det hele.
Det var en same som forst oppdaget gull i
Koisvikai Bindalen,sier sagnet,men samen
fortalte aldri om funnstedet. Likevel fant
bendene i Bindal feltet pa nytt i 1920
arene og fikk det skjerpet og mutet. Men
det ble for dyrt for rettighetshaverne a
betale de arlige avgifter for a holde feltet i
hevd. Det svenske grubeselskapet Boliden
ble koblet inn og 600 tonn gullholdig
kvarts ble tatt ut for a analyseres neermere
i laboratoriene i Sverige.Gullfeberen raste.
Na skulle de bli rike alle sammen. Men

SLIPEBORD 09 STEINSAGER
FOR KURS 09 SKOLER

"STAR KOMBIMASKIN II

IGRAVESI Cab Mate med diamant slipeskive

IGRAVESI Fasettsliper

ALT I SLiPEUTSTYR - SOLID OG RIMELIG
HASHIN, MINERALEH, SMYKKEH, GAVEAHTlILEH, 0.1.
Velkommen til vihbutikk i Kirkevn.63. Haslum.

MANDAG STENGT

~.<;J~k :>TAt>~ UTST YR FO R SMYKKESTEINSLIPING
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Boliden takket for seg og trakk seg ut da
det i konsesjonsvilkarene ble forlangt at
selskapet skulle bygge sykehus , skole og
kirke i bygden.
Staten, Fred Olsen og Oslo Lysverker sat
set i fellesskap 100 000 kroner pa preve
drift i 1939, men krigen satte en stopper
for dette gulleventyret. Prever ble analy
sert ved Kongsberg Selvverk, men det
kom ikke noen konklusjon med hensyn
til hvorvidt det lennet seg a utvinne gull
eller ikke i Bindal denne gangen heller.
En av de mange optirnister fra bygden som
dengang var med og slet og sprengte stol
ler til en krone og seksti ere timen, for
teller at de regnet det som drivverdig den
gang om man fant 18 gram rent gull pr.
tonn masse. Det var litt gull i alle stollene,

NYTI FRA FORENINGENE

og ofte fant man mer enn 18 gram, men
sjelden over 23 gram.
De beste prever fra Bindalen i sommer
har inneholdt opptil 880 gram rent gull
pr. tonn masse, men sjefsgeolog Frank
Nixon understreker at selv om prevene i
seg selv er interessante, forteller de lite
om feltet som helhet.
- Det er gjennomsnittsinnholdet av gull
i en sarnlet sterre fjellmasse som avgjer
om det er ekonornisk forsvarlig a sette i
gang grubedrift. Undersekelsene i Bin
dalen hittill har kostet A/S Sulfidmalm 4,5
rnillioner kroner, men langt sterre ressur
ser rna na settes inn i undersekelsesdriften
for a fastsla om vi kan apne landets ferste
gullgrube. Utsiktene er lyse sa langt.
Kanskje om et ar far videt endelige svar.. .

Steinklubben har na 34 medlemmer, og
med1emskontingenten er kr. 25,-.
Steinklubben var med pa O.G.'sjubileums
utstilling i Oslo Radhus 2. - 9 . mai, noe
80m ferte til stor medlemsekning.
Arsm0tet ble holdt 18. mars.
Varens rnineraltur gikk til Snarum, og
fossilturen gikk til Malmeya. Klubbavisen
MI-FO, kom ut med et numrner i var.
Formann i klubben og redakter av klubb
avisen er L.O. Kvamsdal.

NORD-NORGES NYE STEINBUTIKK

H. KVALNES

Boks 36. N-8052 VALOSEN - nf. (081) 14303

Benkgl,o: 8902.32.65231 - PosIglro: 390 66 33

Bankfo,blndelse: A.. No,dlond sbankon
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KleP/salg olein og mlne ..ler
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hobby og Indusl,'
Holvfabrlks" In smykkeloglng
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· KOBBERSTEINEN FRA MOSS.
Av Tore B. Olsen. Moss og Omegn Geologiforening.

Som det fremgar av overskriften , har
denne berommellge stein a1lerede fatt et
egennavn . Det er det fA steiner forundt A
fA. Noon har vi jo , Leks . »Den sorte stein
fra Mekka», »Jellingesteinen», hvor Norges
navn forst erskrevet, »Monolitten»os .v,
»Kob bersteinen fra Moss» viJ neppe oppna
en slik popularitet , men den vil kanskje
komme i samme kategori som den beromte
heyvek ta fra samme sted . I hvertfall
blant geologer ,
Steinen ble funoet sommeren 1981 av
Olav Olsen , Moss, med metallseker, etter
at ornrade t var utpekt sam mullg finne
sled for ko bber av Gunoar BrAlen .
Gedigent ko bber er ikk e vanlig mineral i
Norge. I sma mengder er de t bl .a, funnet i
Dalen i Telemark og Ovre Ardal . Forovrig
er del nok bare Jeloya i Moss som har
kunnet vise til kobberstuffer av noen

rnektighet .
Det 80m seerpreger dennesteinen , er dens
vekt: nemJig 2 1,5 kg , hvorav det meste er
kobber. Noe i llkhet til dette erhellerikke
funoet pA Jeleya. Uten A gjore krav pA
sannheten sies det at dette er den sterste
kobberklump sam er funnet i Euro pa .
Det sam forund rer en er at en savidt star
klump har kunnet »overlevei rnenneskers
seken etter denne edle vare. Da tenker jeg
ikke bare pA arnatorgeologers skarpe
blikk , men tidligere slek ters intense soken
etter metaller .
For kobb eret pAJeleya er oppdaget lenge
fer rnetall sokerens og amatorgeologens
tid.
Fun net av stenen sam ble gjort i jorda
nedenfor et brattheng, tilsa at den engang
har kommet rullend e dit fra et sted h0Y'
ere oppe i heia . AIlsA, de r hvo r den rnA ha

A p ent aile dager
• Fra 14 .00 til 18 .00 .

-' '' . "'q l.erdag 10 .00 . 15.00

RASTEIN
KJEDER - ARMBAND - NALER
GAVEARTIKLER - GODT UTVALG
MINERALER STaRT UTVALG "
NORSKE - UTENLANDSKE TONSBE~b

VELKOMMEN TI L

BYTTE - SALG - KJ0P.
INTERESSERT I NORSKE
MINERALER.

Meget rimelige priser.
Skriv gjerne . HORrEN
Kan sende prisliste
og vareJiste.

BERGKRYSTALLEN
01VIND LARSEN

Robergrenningen. N. Eik. 3109 Lofts·Eik
Ogso bostedsodresse. Tlf . 033/68773.
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kommel fra, i felge Iyngdekraften , matte
det veere mer.
Nye undersokelser ble gjort og stedet
hvor del sannsynligviskom fra,ble funnel.
Del satt kobber pd /jellel og stedet var el
nalurli g utgangspunkt for en rul1ende
kobberslen.
Men sd kommer del som vel er del mest
inte ressante for de fleste . Ved neermere
undersokelser av stedet ble del oppdaget
en masse stein som 1:\ i viftefonn nedover
skraningen . Kaste t ut fra el punkt lengre
oppe i heia. Denne sleinen sd ikke ut som
de andre steinene i samme omrade, men
sd ut t il d vrere kill ut av heia.
Neermere granskning av ornradet steinene
tydeligvisko m fra, avsle rte en liten rusten
jernkile. Her var del Iydelig al del har
vsert et bmdd av et eller annet slag pd el
lidlig tidspunkt. Med lanke pd at vi be
finner oss i en lokalitet med gedigenl kob
ber i umiddelbar neerhet , ligger del neer d
ant a at del har vrert ei kobbergruve.
Uten d gjore krav pd vilenskapelig sikker
het , er del fornuftig d lro al del for ad
skil1ig 100 dr siden er blitt utvunnet kob
ber her.
»Kobbersteinen fra Moss» kan altsa vrere
kommel enlen fra stedet hvor kobberel
ble funnel i /jellel eller fra del heyerelig
gende bmdd. Del er sd vidl jeg vel aldri
orntalt noon form for komersiell gruve
drift pd Jeleya lidligere, sd dette er ogsa
interessant sett med en geologs eyrie.
Nar tiden kommer vil omradet bli under
sek t av eksperter for d fd klarlagl om
del her er drevet regelrett gruvedrift
pd gedigenl kobber.

Men hvorfor er ikke denne sleinen funn el
for??
Fordi den U nede i jorda pd et relat ivt
ulilgjengeligsled .
Men hvorfor er ikke kobberet pd /jellel
oppdagel tidligere i sd umiddelbar neerhet
av gruvedrift?
Fordi del over forekomslen pd del lids
punkt kan ha sta tt el stort Ire hvor roten
har dekket forekomslen. Dette forteller
ogsa leseren om hvor konsenl rert fore
koms ten har vrert .
Men hvor har sd kob berel pd Jeleya opp
start?
Om dette hersker nok ikke bare enighel ,
men en av forklaringene er denne : Det
meste av bergarlen pd Jeloya er porfyrisk
basalt. I denne er det funnel spor av kob
ber over hele eya. Det har vrert sto re for
kastninger i omradet som hardannet mas
ser av sprekker. I disse sprekkdannelsene
har del sd beveget seg mineralrikl vann.
Denne opplesning har fungert som en
elektrolytt hvor kobberalomene har kun
nel bevege seg og avsette seg ved hjelp av
en elekt risk strom . (Gud vel hvorfra). Del
har altsa foregatt en elektrolyse hvor kob
beret har anrikel seg pd besternte steder
som ved forkobbring . Siden er hul rommel
rundt kobberel blitt utfylt kalkspat. Der
for finner vi alltid kobber i forbindelse
med kalkspal pd Jeloya.
Hva som vil skje med steinen i frarntid en
er uvisst av mange grunner, men fore
lopig er den i forvaring hos Mossog Omegn
geologiforening .
Vil du se den, sd la en tur til Moss.
Med hilsen geologiforeningen.

BYTIEANNONSER I NAGS-NYTI ER GRATIS FOR DEG OGSA!!!
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NACL-MINERALET VI ALLE KJENNER OG IKKE KAN V,£RE
FORUTEN.
Av Ase Joh. @stli. Hedemarken Geologi[orening.

Del oppdaget nok ogsa mennesket fort,
for salter har bety dd mye gjennom hele
rnenneskehetens historie .
EI besek i Hallstall {Hall = salt)! Salzburg,
i som del hevdes, verdens eldste saltgruve,
kan sette tankene i sving. Arkeologiske
funn viser at de t har vsert drevet pAsail
der i 3000 Ar, og at saltet har veerten kilde
til : velstand helt siden eldre jemalder og
har dannet grunnlaget for del man kaller
Halllstatterkulturen som bredte seg over
sto re deler av Europa i forhis torisk lid .
La oss nA ta et raskt besek i gruva. Berg
ban en lefter oss 32S m opp i lepet av 3
min ., og nAkan du nyte utsikten , for den
er virkeJig verdI del ! Hvithattede Alper,
blinkende blA vann og irrgrenne marker
hvor du vender blikket , Fra stasjonen
beerer de t videre til fo ts til vi nAr det
tidJigere gruvekon tore l hvor bese kende
rna skift e til verneklser og legge igjen alt
lesere , Dereller begir vi oss t il Christina
sto llen , sam er for besekend e, 928 m .oh .,
og date rt 1719. I gasegang beerer det inn
over en rne rk og tran g stoll . PAveien pas
serer vi stedet hvor den beremmelige
»mannen i saltet» ble funne l l .april 1734.
En arbeider fikk sill livs sjokk da han i en
samrnenrast sidegang kom over en mann
som var fullstendig kittet inn i saltet ,
Mannen i de rare klreme og med del un
de rlige utstyret sA ut som om han bare
hadde veert do d et par dager . Dessverre
var sjokket og overtroen for stor, sa. man
nen ble gravlagt i all hast - i uinnvidd
jord . Men beskrivel sen av ham og senere
arkeologiske funn viste at han matte ha
veert dod i over 10 tusen Ar. Man haper
stadig pAnye slike funn . ..
Vi er nAved toppen av en rustjebane , og
vii vi videre er del bare Ala del sl! til 2S
m ned ! Og utfor beerer del under hyl og
hvin . Vi er ved fers te sto pp og fAr forld art
30

forskjellige utvinningsprosesser, og vi stu
derer montre med de viktigst e saltrnine
ralene utstilt . Kjernesalt i mange utgaver ,
krystallsalt, fasersalt, sintersalt , anhydrill ,
polyhal ill , Gipsdruser , glauberill , melafyr
etc, etc. Her er en plan over hele gruve
omradet med sine 26 stoller i 14 etasjer,
Sarnt et geologisk kart over hele Dach
steinomradet.
Der man i riktig gamle dager meysomme
lig hakket salle I ut og bar det ut i dagen
pAryggen , er del i dag vannet sam utvin
ner saltet . Man kan enkelt si at man pres
ser vann inn i et borehull og fortseller
prosessen inntiI saltIaken blir mellel. Da
fa res den gjennom rer ned Iii dalen (etter
filt rering] hvor terkingen foregar ,
Vel , vi rnA fortset te, og Idat rer opp en
smal vindelt rapp - og fortse t ter i spiral
lenge etter vi er oppe, traver igjen gjen
nom en stoll og ender ved en ny og enda
lengre rutsjebane . Men nA har vi fAll sma
ken pA del og er modigere . Fint A veere
barn igjen !
Og hvilket syn! Med ell tennes tusen jule
Iys og vi befinner oss ved bredden av en
enorm , speilblank sj0 midI inne i fjellel .
Orn del er fisk her? sper en. I safall bare
spekesild, er svarel. Fo r sjeen er nemlig av
metter saltIake som ven ter pA videre tran
sport. SA blir lyse t vendI rnot taket , og vi
vel plutselig ikke hva som er opp eller ned ,
for de l glit rer i saltdruser aile vegne, 50r
man opp , frister del til innbrudd, men
man er jo lovlydig! Eller delle husker j eg
ikke hvordan vi kom opp igjen , inntrykket
var vel for stort . Men oppe i stollen venter
»toget» pAoss. Vi matte sette oss tett eller
hverandre pAen slags temrnerstokk, og sA
bar det ut i dagen i susende fart .
Salt finnes del i mengder i 0slerrike . Pro
sessen begynle for ca. 200 mill. Ar siden
da del var grunnthav her og sjeen lang-



somt fordampet sAtykke lag salt ble dan
net . Under foldingen av Alpene som be
gynte for ca . 65 - 50 mill. Ar siden ble sA
saltet skjevet opp i lommer og beskyttet
av sedimenteere bergarter, derfor Iigger de
der fremdels til glede og nyt te for menne
skeheten.
Tro bare ikke at salt er noe man st rer pA
frokostegget og sant . Nei, 90% brukes i
industrien . Soda, klor , karbidgass (PVC),

og til husholdningsartikler, tekstiler, mal
ing, ja , det trengs tilogmed salt for A fa
det sukkeret vi broker. Til Ieervarer trengs
salt, i metallurgien, farmasien og til kje
misk industri - uten salt kommer man
ingen vei!
I motset ning til olje er det heldigvis salt
nok i verden for uoverskuelig fremtid,og
0sterrike har her en sikker og solid indu
stri . Gluck auf!
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FREDNING
av Tom Hoel.

Debatten angaende registrering og verning
av mineralforekomster har veert tatt opp
pANAGS-m0ter flere ganger.
Mange forslag og synspunkter er kornmet
frern , men uten at man har kommet til
enighet om hvordan dette skal ordnes eller
hvorvidt vi i det hele tatt skal gjere noe
med del. .
Men om ikke vi amaterer kommer til enig
het, sA har iallefall staten slatt til med en
del verneplaner, som f.eks .: Hardanger
vidda og Jotunheimen Nasjonalparker,
Ula i Vestfold, Malmeya i Oslofjorden, og
na i host 16 forekomster i Ser-Norge.
leg skal ikke ta opp her hvorvidt jeg synes
fredning av disse omradene er berettiget
eller ikke , men derimot noen tanker om
fredning generelt.

Personlig synes jeg det tyder pa et full
stendig manglende tillitsforhold mellom
offentlige instanser og NAGS nar mineral
forekomster blir fredet uten at NAGS blir
rAdspurt mens saken blir behandlet.
NAGS er tross alt interesse-organisasjonen
for en stor del av »brukerne» av disse fore
komstene .
Om den manglende tilliten til NAGS skyl
des dArlige erfaringer eller generell skepsis
til NAGS/amat0rgeologer vet jeg ikke.
Men det er helt klart at en bedre korn
munikasjon mellom dept.jrnuseet og
NAGS ber komme istand , og denne kom
munikasjonen ma veere to-veis.

Det er i dept.jrnuseets interesse AfA greie
pA nye mineralfunn og mineralforekomster
slik at disse kan undersekes og de viten
skapelige behov dekkes .
Denne informasjonen kommer i mange
tilfeller nettopp fra amaterer , men den
kommer ikke dersom det offentlige legger
seg pa en proteksjonistisk linje overfor de
forekomster som har verdi/kapasitet ogsA
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for amatersamling,
Det er i NAGS' interesse A ha kontakt
med dept. jmuseet for Afremme vare behov
og synspunkter slik at eventuelle verne
planer ogsa tar hensyn til samlere .
Hvis en slik kontakt kornmer istand , rna
selvfelgelig ogsa NAGS felge lojalt opp
om de planer som blir vedtatt .
NAGS-mediemsforeninger har ogsa gIede
og nytte av foredragsholdere og turledere
fra Leks. museet, slik at en god kontakt
er enskelig ogsa i andre henseende .
PA vintermetet til NAGS vii problernatik
ken omkring interessekonfliktene ved
verning bli tatt opp .
leg henstiller til medlemsforeningene at
de vurderer mulighetene for en bedre
kommunikasjon mellom amaterene og
det offentlige - hva som kan gjeres og
hvordan det kan gjeres,
Det ville ogsa veere enskelig om dept./
museet kunne stille med en representant
til dette metet slik at synspunktene derfra
ogsa kornmer frem.
Dette var noen meget generelle tanker om
emnet, jeg vil na rette et lite spark til dept./
museet.
Det er en rekke mineralforekomster som
er av en slik karakter at de ber vernes.
Dette gjelder bade gamle og velkjente fore
komster, sAvel som nye oppdagelser som
kornmer frem etterhvert.
Men det er de aller feerreste forekomster
som har en slik verdi, enten det er stor
vitenskapelig/undervisningsmessig verdi
eller at de inneholder sjeldne mineraler/
geologiske »miljeer».
En verning rna kunne begrunnes (og det
godt) med disse faktorene slik at respekten
for vernede omrader opprettholdes.
Denne respekten reduseres betraktelig
dersom det vernes forekomster av tvilsom
vitenskapelig verdi , eller forekomster som
har kapasitet ogsa for arnater-samling . '



En annen grunn til a begrense antall verne
omrader mest mulig er at det er meget
vanskelig (umulig?) l\ handheve verne
bestemmelsene. Og en lov som ikke kan
handheves , den burde ikke vedtas.

Som sagt , jeg er av den oppfatning at
samarbeid rna til jo for jo heller, slik at
ikke interessekonfliktene blir sl\ alvorlige
at senere kontakt/samarbeid ikke blir
mulig.

VERNEPLAN FOR MINERALFOREKOMSTER I S0R-NORGE
A v Knut Eldjarn.

Ved Miljovemdepartementets midlertidige
fredning av 16 mineralforekomster i Ser
Norge , har NAGS blitt gjort oppmerksom
pl\ at det pllgl\r et arbeid med en verneplan
for Ser-Norske mineralforekomster.
Vi beklager at NAGS som organiserer mer
enn 3 000 norske amatergeologer ikke pl\
et tidligere tidspunkt er blitt trukket inn i
de prinsipielle dreftinger omkring dette
vernearbeid . Vi forstar at forslag til kon
krete vernetiltak vanskelig kan sendes ut
til alminnelig hering nar det gjelder spe
sielt utsatte og verneverdige forekomster,
men vi hadde ventet at Departementet
hadde dreftet de generelle retningslinjer
for vernearbeidet med de bererte parter
for konkrete vedtak ble truffet. Vi vil
sterkt beklage Departementets fremgangs
mate i denne sak.
Vedtaket av 30. september i l\r forplikter
i det minste Departementet til nl\ l\ legge
fram den konkrete verneplan for mineral
forekomster i Ser-Norge til apen disku
sjon .

Mineraler er ikke-fomybare ressurser som
nyttes til ulike formal , Enkelte mineraler
og bergarter har industrielle bruksomrader
eller nyttes til veibygging og andre sam
funnsnyttige formal. Men tilgjengeligheten
av mineraler, bergarter og visse landskaps
formasjoner har ogsa vitenskapelig og
undervisningsmessig verdi. Det er viktig l\
ta hensyn ikke bare til universitets
vitenskapelige seerinteresser , men ogsa til
undervisningen i det vanlige skoleverk og
folkeopplysningsarbeidet generelt. Dess
uten har flere tusen garnle og unge natur-

interesserte mennesker de siste arene tatt
opp geologi som hobby. H andre miljeer
sarnler mennesker av sl\ ulik alder og bak
grunn til positiv og leererik fritidsaktivitet.
Ogsa mange unge trekkes inn i disse mil
jeene og mange av de amatergeologiske
foreningene har godt samarbeid med sko
ler og undervisningsinstitusjoner. Det rna
ogsa tas hensyn til disse gruppers interesser
i erkjennelsen av det positive arbeid ama
tergeologene gjor bade for naturvern og
folkeopplysning.
Naturvern er ressursforvaltning i et sterre
perspektiv og ikke snevert fredningsarbeid .
Innsarnling, katalogisering og studier av
bergarts- og mineralprever er en viktig del
av vernearbeidet. Enkelte personer i Uni
versitets- og museums-milje synes l\ tro at
de alene skal forests dette arbeid. Men
disse institusjoner har hverken ressurser
eller praktiske muligheter til l\ oppdage,
registrere og bevare prover fra det store
antall interessante og til dels verneverdige
forekomster som hvert l\r edelegges ved
veibygging, boligbygging, tunnelarbeider
etc . Geologisk prevemateriale innsarnlet
av Universitetene kommer bare i liten grad
det vanlige skoleverk og folkeopplysningen
til gode . Det rna ikke glemmes at arnater
geologene de siste l\r har gjort et uvurder
lig arbeid med l\ registrere og verne mine
ralprever fra truede forekomster og ofte
stille dette materialet til radighet for sko
ler og undervisning.
NAGS vil hilse med glede en verneplan
for mineralforekomster og konkrete verne
tiltak hvis disse tar hensyn til dette utvid 
ede perspektiv i vernearbeidet.
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Dessverre kan de midlertidige fredninger
tyde p~ at Departementet bare i liten
grad imfatter omrader med store bergarts
eller mineral-konsentrasjoner i fast fjell.
Sprengning og sterre masseuttak vii i
vesentlig grad kunne forringe flere av
disse forekomstenes undervisningsmessige
og forskningsmessige verdi. Men ved ~

innfere strenge forbud mot fjerning av
forvitret lesrnateriale, har Departementet
vist literi forstaelse for det utvidede
vernebegrep. Selv ikke et departementalt
forbud kan hindre den forvitring som skjer
i lesmaterialet i en rekke forekomsterbl.a.
i garnle gruvehager i Oslo-feltet . I en rekke
av de midlertidige fredede forekomster viI
verneverdige mineralprever i lesmaterialet
g~ tapt i lepet av noen ti~r p~ grunn av
forvitringen i naturen. Forbud mot inn
sarnling av lese steiner fra mange av disse
forekomstene vii derfor ikke veere noe
vernetiltak, men kun hindre at mineral
prevene gj0r nytte i skolesarnlinger eller
private sarnlinger.
NAGS setter pris p~ at det kun er vedtatt
en midlertidig fredning av de 16 mineral
forekomstene og regner derved med at
man i forbindelse moo dreftingen av en
samlet verneplan kan revurdere de fred
ningstiltak som er innfert. Norske amater
geologer og de arnatergeologiske foren
inger innser fullt ut berettigelsen av ~

verne enkelte sma og spesielt utsatte fore
komster . Foreningene har i sitt ekskur
sjonsarbeid spesielt veert oppmerksomme

med ~ unnga organiserte turer til slike
utsatte forekomster. Men det er med
beklagelse vi m~ fastsla at det blant de
midlertidige fredede forekomster ogsa er
enkelte sam har stor undervisningsmessig
verdi som ekskursjonslokaliteter - og hvor
vi ser p~ innsarnling av lesmateriale som
ellers vii forvitre, som et verdifullt verne
arbeid!

Vi haper ~ f~ komme tilbake til en grund
igere drafting moo Departementet om det
videre arbeid moo Verneplan for mineral
forekomster i Ser-Norge,
Vi haper Departementet vii ta hensyn til
det store antall amatergeologer, skole
elever og leerere som ogsa lir berert av
verneplanen.
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Bergen og Omegn Geologiforening, Postboks 9,5042 Fjesanger .

Drammen Geologiforening, Postboks 2131 Stremse, 3001 Drammen.

FolIo Geologiforening, v/Anders Vandsemb, Nordby, 1400 Ski

Fredrikstad Geologiforening, Postboks 43 ,1651 Sellebakk.

Gjevik og Omland Geologiforening, Postboks 334, 2801 Gjovik

Hadeland Geologiforening , viArne M. Sandlie, 2750 Gran.

Halden Geologiforening, Postboks 232,1751 Halden.

Hedemarken Geologiforening, Postboks 449 , 2301 Hamar.

Kongsberg og Omegn Geologiforening, Postboks 247 ,3601 Kongsberg.

Moss og Omegn Geologiforening, Postboks 284 ,1501 Moss.

Nordfjord Geologiforening, Forkvinne: Martha Reyset, 6880 Stryn .

Odda Geologiforening, Formann: Lars Mannsaker, Storekleiv 36,5750 Odda.

Oslo og Omegn Geologiforening, Postboks 3688 Gamlebyen , Oslo 1.

RingerikeGeologiforening, Formann: Jan Solgard, Owrensgt. 18,3500 Henefoss .

Stavanger og Omegn Geologiforening,
Jan Erik Ophus , Roald Amundsensgt. 28 A, 4300 Sandnes.

Steinklubben, viLars Olav Kvamsdal, Landskronavn. 288, 2013 Skjetten.

Sunnhordland Amatergeologiske Forening, viLeif Wedee, Adlandsli053 ,5400 Stord

Serlandets Geologiforening, v/Stig Chr. Sevenius, Sveiningen, 4900 Tvedestrand.

Telemark Geologiforening, Postboks 1870,3701 Skien.

Tinn og Rjukan Steinklubb,
Formann : Karsten Aaslie, Sam Eydesgt . 207,3660 Rjukan.

Trendelag Amatergeologiske Forening, Postboks 953,7001 Trondheim.

Valdres Geologiforening , Postboks 134 ,2901 Fagernes.

Vestfold Geologiforening, Postboks 4 , Krokemoa , 3200 Sandefjord.

Mesund og Omegn Geologiforening,
Postboks 237,6001 Alesund.




