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KOG har ca. 75 medlemmer, hvorav
25-30 aktive. Vi har medlemsmeter en
gang i maned en i lokale som vi leier. Pi!
rnedlemsrnatene har vi temakvelder,

foredraq, utlodning av stuffer og enkelte

ganger 5al9 BV mineraler. Vi legger pa
disse rnetene stor vekt pa det sosiale
sarnvee r 09 tar ass tid til
prate stein

a

samt nye en kopp kaffe og kaker.
V i disponersr at keram ikkrom en kveld
i uken pa en skale sentralt i byen hvor
det er anledning for medlemmene til
slipe stein. Det arrangeres to apne meter
pro ar, to weekendturer 096-7 andre tu -

a.

rer. 0konom ien i foreninga er god, men
vi sayner sterkt et eget lokale.

Vi har i aret som gikk, i tillegg til vanlige
klubbsaker, ogsa arrangert turer til lo rskjellige steder, blant annet til Karmav,
09 til steinmesser i Egersund. Drammen
og Vesteras, med vekslende deltakelse.
Vi vii samtidig nytte heve til a komme
moo en henstilling til N.A.G.S. rnedlern mer vedrere nde m ineralleting pa Har dangervidda . I de senere Ar har virksomhet en her ves t eket vo ldsomt, og dessverre ogsa pa en voldsom mate,
V rer varsom med graving - rydd opp

et tsr deg - sleng ikke seppel og annet
igjen etter deg . Husk at naturen de r opp e
trenger mange ar pa a lege de sar vi tilf0yer ved uvettig bruk . Oet er bare egnet

til

a IIldelegge lor oss selv, og med sann-

synlige offentlige innskrenkninger av var
virksomhet .

Vi ber am at delle blir tall opp til diskusjon i klubbene og ansksr gjerne et
samarbeid om prob lemene .
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Geologien I
ornradet
Blystadlia Rcelingen

Tekstsamling og
foto:
Erling Kamphaug

Historikk
Raelingen - Blystadlia
Rrelingen er en jord og skogbrukskommune som grenser mot Enebakk i
sor, Lorenskog i vest. Skedsmo i nord og den store in nsjoen 0yeren i
ost . Bygda er pll 76.52 Km 2 • Halvparten av dette. 38.255 Km 2 er skog .
fjell . myr og vann . Altsll temmelig noyaktig halvparten. De forste spor
etter mennesker i Rrelingen stammer fra yngre steinalder. dvs. ca. ll r
3000 f . Kr .. men man regner med at de forste fangstmen n var her fo r
8000 ll r siden . Det gikk lenge for bygda fikk sine forste ve ier. Det var
bare stier og klovveier gjennom tusenvis av llr. Men sll kom Kongeveien
gjennom bygda i midten av 1600 lira. og i 1813 kom kjoreveien over Rrelingsllsen. som brukes den dag i dag av turister. Tidligere var dette en
klovvei som bl.a . ble brukt av pilegrimene som valfartet til klostrene i
Oslo og videre til St . Olavs skrin i det gamle Nidaros. Disse gamle ve l ene passerer gjennom omrlldet Sandbakken. Blystadlia og videre opp
over Rrelingsllsen . Jeg har undersokt litt om navnet Blystad og det viser
seg nok at dette ikke har noen som heist tilknytning til mineralet av
samme navn, men derimot sll har Blystadskauen. Blystadlia. Blystad
sine navn etter eieren. Blystad. som var dyrlege. Jeg har hele tiden
trodd at navnet hadde oppstatt som en folge av at det var sjerpet pll og
funnet forekomster av blyglans i omrlldet og da jeg t il slutt fant den
forekomsten som jeg skal fortelle om. var det ikke lenger noen tvil om
det. Men slik var det altsll ik ke. Det var en ren tilfeldighet at denne
blyglansgangen ligger der den ligger. Gjemt for alltid under Sandbekken ungdomskole i Rrelingen .
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Oversiktkart over fjellgrunnen i Rcelingen.
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Geologien i omriidet Blystadlia
- Rrelingsasen
Det meste av berggrunnen i Raelingen bestar av prekambriske bergarter. Disse bergartene er aile steder i
Raelingen sa sterkt omvandlet at en
vanskelig med sikkerhet kan si om de
opprinnelig er sedimentaere eller eruptive . De har sannsynligvis befunnet seg inne i en gam mel fjellkjede.
hvor de har veert foldet og presset,
sprukket opp og gjennomsatt av
framtrengende smeltemasser . Utpregede finkornige gneiser, som kan
benevnes leptittgneiser, finner vi i en
sone som gar vestover og svdestover fra mellom , Stormyra (skibakke)
og toppen av Raelingsasen . Pa
begge sider av denne sonen med
lept ittgneiser, har vi brede soner
med varierte migmatittgneiser med
mye gabbroide bergarter. Massive
gabbroide bergarter finnes i srna
men tallrike avsetninger. Gabbroide
bergarter inneholder ofte ganske
mye av det en kaller ertsmineraler,
som det kan utvinnes metaller avo
Men i Raelingen er det enda ikke funnet noen drivverdige forekomster av
mineraler. Men i gamle historier fortelles det om salvskjerpinq i Ramstadasen. Disse gamle bergartene i Raelingen har gjennomgatt urolige tider ,
med vulkansk virksomhet , pressing
og folding . Tydelige foldinger og
strekkfenomener kan en se spor av
nesten overalt. Store forskyvninger,
sakalte forkastninger har det ogsa
veert mye av, og de bergarter vi na
ser i dagen ved siden av hverandre,
kan i mange tilfelle tidligere ha ligget
i forskjellige niva. Selv om det er en
mengde slike forkastninger med
breksjedannelse, har en her i dette
ornradet ikke fatt bevart noen yngre
sedimenter, bortsett fra et lite felt
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fra kambrium med alunskifer. Dett e
Iille feltet ligger langs Qlyeren
nedenfo r Narvestad. Det finnes ogsa
en del permiske lavaganger. Disse
permiske gangene kan ofte lett kjennes fordi de mange steder skieerer
tvers gjennom de prekambriske
bergarters strukturer. De f leste av
disse gangene er diabas, men
enkelte steder er det carnton ittganger. En slik permisk gang finnes
bl.a. like i naerheten av blyglansgangen i Blystadlia. Kanskje den er
en medvirkende arsak til dannelsen
av denne forekomsten. Geologien i
Raelingen er vel enda ikke undersekt i
saerlig grad, sa hvem vet om man
ikke her kan fa avdekket mange interessante ting i framtiden. Blystadliaforekomsten kan tyde pa det .

Blyglansforekomsten i
Blystadlia
Kommunestyret i Raelingen hadde
vedtatt at det i de nye bolig feltene
pa t.evenstad og Sandbekken skulle
oppteres en ny ungdomskole. Da
tomtearbeidene tok til her i 1974 ble
det avdekket en blvqlansare som pa
sitt bredeste var ea. 50 em. bred og
synlig i en lengde av 40-50 m.
Se skisse neste side.
Fra kj0kkenvinduet i leiligheten hvor
jeg bodde hadde jeg fin utsikt oppover i Raelingsasen som er et hevde drag som strekker seg mot «himmelen» i en hevde av 315 m. over havet.
Hele omradst var dengang, i 1974,
tett bevokst skoqornrade, men er na
10 ar etter et eneste st6rt boligfelt
med blokker, terassehus, skoler og
aile de aktiviteter som harer med i et
slikt samfunn . Som et resultat av
denne utbyggingen med hus og
veier, er det skutt kollossalt mye.
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Dette har da gitt som resultat, som
sett fra en steinsamlers synspunkt ,
er et rent eldorado av fr iske skiesringer og fyllinger. Men av en aller
annen grunn sa tror jeg ikke at dette
ornradet er noe seerliq besekt av ste insamlere. 0stmarka er jo kjent for
sine kvartskrystaller og for noen ar
siden var det en del pene krystaller
ute pa markedet , nettopp fra dette
ornradet . En arbeidskamerat fra Heelingen fortalte meg for noen ar siden
at det fantes skjerp pa blyglans i
ornradet
rundt
Ramstadslottet .
Dette er en kolle som ligger nord for
Rrelingsasen, litt lenger inn i 0stmarka, 3-4 km. fra Sandbekken.
Denne opplysningen har jeg aldri fatt
bekreftet, men jeg anser den ikke for
for a veere urealistisk.

Men til bake t il blyglansforekom sten i Blystadlia. Jeg skal f orsake a
gjl1lre en beskrivelse av denne fore komsten, men ingen ma vente seg
en profesjonell og detaljert avhandling om dannelsesrnate, hva slags
temperaturer og trykk som har veert
tilstede o.s.v. - o.s.v. Der hvor fa guttrykk kommer inn og er nedvendige, er de hentet ut fra litteratur og
er sammenfallende med trekk i den
forekomsten jeg skal beskrive.
Forekomsten er en SO-NY strykende gang med et loddrett fall.
Etter min mening ma det veere en
hydrotermal avsetning pa en forkostningssprekk. I denne spalten er
det avsatt en hel serie med Sulfider,
Blyglans, Kobberkis, Pyritt og Arsen kis som forelepiq er ident if isert . Pa
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begge sider av aren er bergarten
oppknust i srna uregelmessige spaltestykker som senere er sammenkit tet. Tvers gjennom denne sammenkittede massen gar det en 5-10 em.
tykk are av Arsenkiskrystaller. Arene
er avsatt pa begge sider av mineralgangen og er sikkert avsatt samtidig.
Innover mot midten av gangen, er
det pa begge sider en sone hvor det
er avsatt sulfider som : Kobberkis ,
pyritt, arsenkis, srna mengder med
bornitt . Denne sonen varierer i tykkelse fra 5-10 em. Den midterste del
av gangen bestar utelukkende av
massiv ren blyglans. Denne gangen
gjennomskjrerte en liten kolle som
gjorde at man fikk et veldig fint snitt
gjennom gangen. Jeg sendte inn til
Geologisk museum en berqartspreve
fra denne lille kollen som gangen gikk
gjennom , og fikk til svar at bergarten
var en «ultrabasitt» , Sa vidt jeg for-

star er det en bergart som er sa
sterkt omvand let at det er umulig a
si hva slags bergart den opprinnelige
var. Jeg vii karakterisere den som en
serpentinfels. Absolutt uten skifrighet og med total mangel pa kvarts ,
feltspat og glimmer. Jeg fikk som
sagt et veldig fint snitt av mineralgangen og den var som tart rett ut
av litteraturen nar det gjelder a beskrive en oksydasjonssone i en
malmforekomst. Jeg tegnet en
skisse av gangen i 1974 og nar jeg
sammenligner med skissen side 59 i
Mineral og edelstensleksikonet som
nylig er utgitt (Schibsted/ Nags) sa
er skissene nesten ident iske. Denne
gangen hadde en fint utviklet oksydasjonsone . Hovden kunne dreie seg
om 2 - 2,5 m. fra overdekket og ned
t il ren maim . Den everste delen
besto for det meste av srna klumper
blyglans som la omhyllet av en brun

OVERDEKKET

TOPP AV KOLLE-ULTRABASITT

UTLUTNINGSSONE
OKSYDASJON

BREKSJIERT BERGART
MED MINERALISERING

SEKUNDA;RESULFIDER

SNITI A - A

Snitt gjennom blyglansgangen i Blystadlia
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og hvit masse av oppleste mineraler.
Under denne sonen var det sterre
klumper av blyglans som var sterkt
forvitret og med tallrike druserum.
Hvis man delte en slik klump kunne
den gjerne inneholde en druse med
pent utviklede krystaller. Sammen
med blyglansen forekom det ogsa
fragmenter fra den oppknuste sidebergarten, som ogsa f0rer en
mengde mineraler pa sprekkene og
de sammenkittede flatene . Den nederste delen av gangen bestar hovedsakelig av sulfider som trolig er sekundeert avsatt . Lenger ned finner
man sa den opprinnelige rnalmaren.

er

«A rs enop vritt»: Dette er det mineralet som sammen med blyglans er det
mest dominerende i forekomsten .
Det forekommer i den oppknuste
sonen pa begge sider av gangen,
men ogsa avsatt sekundeert sammen med andre sulfider. Et pulver difraksjonsopptak gjort av Alf Olav
Larsen pa Blindern viser at resultatet
stemmer overens med analyse av
Arsenopyrite fra Freiberg (Am , min.
46 (1961) p. 1453). Mineralet forekommer som prismatiske krystaller
opp til 1 em. lange av selvhvit farge .
Flattrykte krystaller finnes ogsa. Tvilling og Trillingdannelser er ikke uvanlig. Tidligere oppgitt som «Danaitt»
er feil.

SULFIDER
«Blyglans»: Dette er hovedmineralet i
forekomsten . Alf Olav Larsen som
dengang arbeidet ved universitetet
pa Blindern, foretok i november 1974
en kvantitativ analyse av selvinnhol det i blyglansen fra Blystadlia. Resul tatet av denne analysen viste et s01vinnhold pa 0,33% AG, noe som ma
regnes for et forholdsvis hevt tall.

«Kobberkis »: Forekommer som massive klumper og arer i soner mellom
blyglansen og den breksjierte ytre
sonen. Fargen er fin messinggul pa
friske bruddflater og glansen er skinnende metallisk. Ogsa med fine anlepsfarqer som gar i gr0nt, blatt og
purpur . Mineralet opptrer i oksydasjonssonen og er trolig en sekundrer
avsetning .

Mineraler som forelopig
identifisert fra Blystadlia

guJlsme6ene
60nna og maren·At1n
GEMMOLOGER F.G.A.
DRONNINGENSGT. 27. OSLO 1.
TELEFON 4' 4407
VERKSTED - FORRETNING
I PARKEN OAK DOMKIRKEN

MODELLSMYKKER I GULL OG S0LV
MINERALER
KRYSTALLER
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«Pyrite

(svovelkis)>>:Forekommer

«Goethite»: Opptrer som vakre gull-

sammen med kobberkis og arsenkis i
pene pentagondode-kaedriske krystaller pa opptil 1/2 em. sterrelse.
Ogsa som massive arer. Opptrer i
den samme sonen som kobberkis og
sammen med den.

fargede krystaller i hulrom, inne i
knallrede aggregater av et omvandlet mineral. Aggregatene ligger inne i
massiv blyglans og er trolig et omvandlingsprodukt fra svovelkis, da
det ogsa finnes srna klumper av
dette mineralet i blyglansen.

«Bornite»: Et mineral som har anleps-

«Hetoqemder»: Fluoritt forekommer
som sma pene, bla krystaller av oktaedrisk form pa flater sammen med
kvarts.

farger i blatt, antas a veere Bornitt.
Oet opptrer som pene utblomstringer pa mineralene i sonen som
kobberkis, svovelkis og arsenkis
forekommer.

KARBONATER
«M olakite»: Opptrer meget sparsornt

OKSYDER
«Kvs rts»: Dette mineralet forekom mer som massive arer pa 2-3 em.
bredde pa begge sider av mineralgangen. Det fyller mellomrommet
mellom Kobberkis, svovelkis og arsenkis, men er ogsa litt innom blyg lansen i grensesonen. Ogsa funnet
som sma klare krvstaller i rustfarget
hullete bergart. Stammer antagelig
fra den everste del av oksydasjonssonen (Jernhatten). Sma pene krystaller finnes ogsa pa flater i den
breksiierte arsenkissonen.

som overtrekk pa kobberkis.
«Aquritt» opptrer pa samme mate
som Molakitt. Sparsomt som overtrekk pa kobbermineraler.
«Kalkspat» finnes som massive
overtrekk pa flater fra den breksjierte
gangen. Kan ogsa fylle sma hulrom i
blyglans.
«Cerussitt» Pene krystaller av dette
mineralet opptrer i hulrom i blyglans
og i stuffer fra den everste del av
oksydasjonssonen. Krystallene kan
veere bade prismatiske og tavleformet og er hvite - gulgra av farge.
Forekommer relativt hyppig i forekomst en.

STENKJELLEREN ~~~~
MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN
SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.
n\
Ape
30

08.30 - 1 .

STOR 50 SIDERS KATALOG

Tilsendes for 15 kr. som fralrekkes bestilling.

C. ANDERSEN & CO.
A.B.C. Galen 5, 4000 Stavanger - Til . (04) 520882
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1em
Med
N.M.f.

Fosgenitt. Blyklorkarbonat. xl ca. 1 mm fra Blystadlia. Ikke funnet andre steder i Norge. Nytt mineral for Norge.

«Phosqenitt»: Dette er det mineralet
som senest er identifisert fra Blystadlia . Opptrer i vakre tavleformede
(Kortprismatiske) og langprismatiske
krystaller som er hvite - farqelese.
Glansen er voldsom og de er vanskelige a fotografere gjennom rnikroskopet . Opptrer i hulrom og pa spalteflater i blyglans. Ferste gang rapportert funnet i Norge fra denne
forekomsten . Identifisert av Kjartan
Brastad i 1983.
ARSENATER
«Svmplesitt» - ((Para-symplesitt)).
Dette mineralet var heller ikke tidligere funnet i Norge. En preve levert
inn til minerologisk-geologisk museum av undertegnede, og identifisert av K. Brastad i slutten av 1982,
fortalte at mineralet var «Symplesitt» . Fargen er brun til r0dlig oransje

og forekommer som
massive
sprekkfyllinger og som kuleformede
aggregater i oksydasjonssonen.

«Skoroditt»: Opptrer som pene nekformede grupper pa sprekker og hulrom . Fargen er lvs-qrenn til gul. Danner ogsa kuleformede aggregater og
massive belegg pa flater.
«Phermokosideritt»: Danner gule radialstraliqe aggregater og nydelige
bitte srna terninger og tetraedre .
Fargen varierer fra gr,mnlig over til
gult og fra r0dlig over til brunlig. Fargen er veldig vanskelig og bestemme
da krystallene er sa klare at bunnfargen som krystallene sitter pa Iyser
igjennom. (Bildet pa side 271 i Minerai og edelstensleksikonet som Nags
har veert med pa a gi utI gir et godt
bilde av krystallene fra Blystadlia.
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Mimetitt. Blyarsenat. xl ca. 3 mm tre Blystadlia.

Anglesitt Blysulfat xl.
12

1 mm.

KMimetestittJ/ eller KMimetittJ/: Danner farqelese til hvite og gulgra krystaller pa sammenkittede flater i den
breksjierte sonen pa OOgge sider av
mineralgangen og pa hulrom og fla ter pa blyglans i oksydasjonssonen.
Dette mineralet er det som forekom mer hyppigst etter Blyglans og Arsenkis. Enkelte av krystallene kan mi
opp i lengder av 0.5 em.
KBeudantittJ/: Funnet i Norge filrste
gang i denne forekomsten og identif isert av Kjartan Brastad pa Mineralogisk- Geologisk museum pa Teven,
Mineralet danner kuleformede aggregater og jordlignende masser. Fargen er som Iys sjokolade, og har silkeglans. Finnes i oksydasjonssonen
pa klumper av sterkt oksyderte sulf ider.
SULFATER
KA nglesittJ/: forekommer som trans-

parente krystaller i oksydasjonssonen. De opptrer bade som prismatiske og tavleformede pa sprekker,
f later og hulrom i blyglans. Fargene
varierer fra klar, gjennomsiktig, hvit ,
grahvit og over til bla-g ra. Glansener
glassglans t il diamantg lans og disse
krystallene er vanskelige a fotografere gjennom mikroskopet pa grunn
av de sterke refleksene f ra krystallflat ene.
Disse mineralene som jeg her har 00skrevet er de som til na er sikkert
identifisert . Det fi nnes flere, og det
er ikke umulig at jeg kommer tilbake
pa et senere tidspunkt med supplementer til denne artikkelen. Jeg
synes det er en uhyre interessant
forekomst og det er virkelig spennende a seke gjennom det gamle
materialet som jeg samlet for over
10 ar siden.

CA~OP US

Sveln O. H au gen

Andrenbak ken 9, 1370 A sk er
Po st adr.: Box 3D, 1393 0stens t ad

TIL: 02 - 79 57 30
Po st giro 4 37 98 30
K un et t sla gs m ar erl al e, me n ald r i t o lik e eksem pla rer:
D en f em t e kl assiske ede lste n OPAL,
hoved sak eli g fr a Yar e eg ne gruve r i Sou th A ustr al i a.
RO UGH for rn tucral samlere, hobb y slipere og lap i dserer,
TRIPL ETS t il r i nger o.a. " brukssm ykk er",
SOLI DS som investe ri ng og t il mode ll smykker,
m ed vur de r i ng.
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VESTFOLD
GEOWGIFORENING
Den 10. nordiske Stein- og M ineralmesse
i Barkaker samfunnshus v/Tonsberg
15.-16. august 1987
Vestfold geologiforening har igjen gleden av a arrangere
nordisk stein- og mineralmesse.
Me ssehallen er pa 400 m 2 og egner seg meget godt til et
slikt arrangement. Vi vii oqsa ta i bruk underetasjen pa ca.
200 rnz.
Egen kafeteria vii serqs for mat og drikke.
Gullsmed Ase Sekkelsten vii for anledningen lage en stor
utstilling av norske smykkesteiner. og professor Steinar
Skjeseth vii holde foredrag om Norges geologi begge
dager.
Det er mul ighet for gratis camping pa rnesseomradet da vi
far disponere en del av grontarealet til dette . Det er gode
parkeringsmuligheter. og det vii bli serqet for god merking
slik at det ikke blir noen problemer med a finne frem.

Vi haper flest mulig finner veien til flrets store
«steintreff» ptl Barkflker.
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GEOLOGISK MUSEUMS VENNER
Av Hans Vidar Ellingsen
uGeologisk museums Venner» ble dannet i 1980 av en gruppe entusiaster med interesse for og tilknytning til Mineralogisk-Geologisk Museum i Oslo. Den umiddelbare hensikt var den gang II skaffe midler til
II sikre en srerlig verdifull gullstuff fra Bomlo for museet. Siden fortsatte GMV II arbeide med II skaffe penger til innkjop av mineralstuffer
til museet , og det er etterhvert blitt innkjopt en del gode ting som er
utstilt pll Toyen. GMV var en lost sammenknyttet gruppe uten srerlig
mange formelle lover og regier, og den var heller flltallig. I 1983 besto
den for eksempel av 9 medlemmer.
Geologisk Museums Venner arbeidet
jevnt og trutt opp gjennom arene, og
lime stort sett en noe skjult tilveerelse. Men det ble samlet inn penger
og mineralstuffer ble kj0pt . Etterhvert meldte behovet seg for a blase
mer liv i foreningen og det ble derlor
invitert til to meter, det siste den 12.
april dette ar, for a reorganisere og
styrkevirksomheten . For a gj0re historien kort , kan resultatet fra denne
rnatevirksomheten oppsummeres i
f01gende punkter.
Det ble vedtatt folgende formlllsparagraf:
Geologisk Museums Venner er en
st0tteforening for Mineralogisk Av deling ved Mineralogisk-geologisk
Museum i Oslo. Den skal stette avdelingen ved:
- a virke for et neert samarbeid mel 10m Mineralogisk Avdeling og det

amat0rgeologiske milieet i Norge, i
srerlig grad ved kontakt med de 10kale arnaterqeotoqiske foreningene.
- a samle inn penger til komplettering og opprustning av Mineralogisk Avdelings samlinger og utstillinger. Likeledes ved a arbeide for a
0ke de offentlige bevilgninger til
avdelingen.
- a bidra med dugnads- og annen
arbeidsinnsats for avdelingen.
Geologisk Museums Venner skal
V8!re en lukket fore ning, men med
mulighet for a velge inn nye med lemmer.
Foreningen skal veere frittstaende,
men tilknyttet Mineralog isk-Geolo gisk Museum, der 1. konservator
disponerer de innsamlede midler, og
GMV fungerer som et radgivende
organ for disposisjonene .
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F01gende styre ble valgt :
- Formann: Hans Vidar Ellingsen
Pb. 6099, Etterstad , 0601 Oslo 6
- Sekreteer: Hans Christian Olsen
Skustadgt. 39, 1364 Hvalstad.
- Kasserer: Jan Haug
Eistadberget, 2080 Eidsvoll.
Det er ca. 30 av de inviterte personer
som har sagt seg interessert i a veers
medlemmer i GMV , og styret antar
at dette er en fornuftig sterrelse pa
foreningen . Den geografiske spred ning pa medlemsmassen er ganske
stor, i og med at vi er representert
helt opp til Nordland.
Vi vii spesielt peke pa forrnalsparagrafens ferste ledd, hvor samarbeidet med arnaterqeoloqene har
fatt en sterk understreking . Dette
synes vi er sveert positivt, i og med
at vi tror pa arnaterenes evner og

S TElN -

muligheter til a tilfere museet meget,
bade av teorier og interessante mineralstuffer. Pa den andre siden kan
museet pa mange mater veere til
hjelp og stette for arnaterene, slik at
et positivt samarbeide vii ha mange
fordeler.
Vi vii gjerne OgS8 understreke at et
av de hovedrnal som vi ser for oss.
vii veere a forsake a bevare Norske
mineralstuffer i landet ved a bygge
opp en virkelig god Norsk utstilling
og samling.
Styret i foreningen har startet
arbeidet med iver og optimisme, og
de ferste ideer til tiltak for a skaffe
penger er allerede under bearbeidelse. Men det er jo et bade ornfattende og ofte lite inspirerende arbeid
a bare tigge penger, sa vi vii forsake
a satse pa flere, gjerne utrad isjonelle
tiltak.
Vi har tro pa at det sitter oppfinnsomme mennesker rundt omkring i

t:N t:Vt:NTYRLIG DOBBY

VI tlAR ALT DU TRENGER
DET NYE DlAMANTSAGBLADET STAR fAMAD 5
SLiPEBORD OG SAGER FOR KURS OG SKOLER
.sTM. OG .GRAVES. HOBBYMASKINER
RAsTEIN. MINERALER, BEARBEIDET STEIN.
INNFATNINGF.R, SMYKKER OG GAVEARTIKLER

~.~j~RSTAt>~
UTSTYR fOR SMYKKf:STf:INSUPING
FORRETNING : KIRKEVEIEN 63. 1344 HASLUM
POSTADRESSE: S0RHALLA 20. 1344 HASLUM
TELEFON (02) 533686

16

i

landet , og derfor inviterer vi aile interesserte til a delta i vare bestrebelser
med gode ideer til hva vi kan finne
pa, og derfor utlyser vi like godt en
liten konkurranse, som aile interesserte kan delta i.

Konkurranse
Denne konkurransen gar ut pa a
komme frem med det beste forslag
til hvordan Geologisk Museums venner kan skaffe midler til foreningens
formal , nemlig a skaffe mest mulig
penger til kjlllP av mineraler.

GMV 's styre vii veere jury i saken,
og det beste forslaget blir, som det
sarnrner seg, premiert med en skikkelig stuff.
Altsa arnaterer og profesjonelle!!
Legg hodene i blat , og tenk ut lure
ting a foreta seg. Send forslaget til
Styret's formann sa snart som
mulig, og hjelp oss gjennom dette
med den oppgaven vi har tatt pa
oSS .

Til slutt vii GMV anske aile geologer - amaterer som proffer - en riktig god og heldig samling , og vi ser
frem til et samarbeid som kan veere
fruktbart for aile parter .

Send Geologistoff til NAGS-Nytt!
RASTEIN - INNFATNINGER
KJEDER - ARMBAND - NALER
GAVEARTIKLER
MINERALER:
NORSKE - UTENLANDSKE
MASKINER OG
UTSTYR FOR
STEINSLIPING

APNINGSTIDER,

Fro Id. 140:.0-180:9
Lerdag 10 09 -15Q.O

Mandag stengf

Velkommen til
0ivind Larsen
Robergrenningen - N . Eik - 3109 Lofts-Eik

TLF.
033-68773
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FRA SCHIBSTED OG

NAGS-NVTI

S...i~Ji)lrNtLLER EN

NA kan den igj en skaffes !
NORGE BLIR TIL
Norges geo log iske historie. En Innf0ri ng I bilder og teks t for undervisnin gsbruk.
Avst anden mellom geologer og publ ik um har hillil veert altfor stor, sler professor I geo log i
ved Norge s Landbruksheysko te, Steinar Skjeselh. - Det erm ill hAp at NORGE Bli R TIL vii utjevne delle forhol del , og seerlig bll til nylle I sko lene og geo log i foren ingene.
Man rna ta fantasien til hje lp tor A gripe fa ll I den geo log lske utv lkling . Man mA vis ke ut tje ll,
f1yll e hay og lnnsieer, bygge opp nye fjell og mel sle dem ned igjen. Man mA tenke seg is, hay
og fj ell I et evig krets lap , veks lende mel 10m nedbrytlng og op pbygg ing . Det er delle krets lap et
NORGE Bli R TIL forte ller om , helt fra urti den for ca. 3 mill iarde r ar sid en og trem til var t id.
Boken er ul styrt med instrukti ve farge ill usl rasj oner og lettf allel ige overs iktskart, og inneholder et veil av fasc lnerende opp lysninger for ail e som er Interessert I landets historie.

Boken kan best illes gjennom NAGS 's Ny tts redak ter av med lem mene fra fo ren inger
t llsluttet NAGS . Heflet har 65 sider og formatet er 23x30.
Prisen er kr. 48,- .
De foreninger som ka n innsende samlet bestilling og selv d ist ribuere heftet pa f.eks.
meter vII selv beholde de innsparte portokostnader.
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Som medutgivere av boka kan vi tilby denne med stor rabatt.
Benytt anledningen til a skaffe deg et eksemplar. Den er ogs8 velegnet
som gave til enhver som har interesse innen steinverdenens fantastiske ornrade .
Boken kan bestilles gjennom NAGS's Nytts redakter av medlemmer fra
foreninger tilsluttet NAGS. Boken har 304 sider og formatet er 23 x 30 em.
Prisen er kr. 240 ,-.
De foreninger som kan innsende samlet bestilling og selv distribuere
boken pa f.eks . meter vii selv beholde de innsparte portokostnader.
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Slipesteinproduksjon-gruver
Av Sissel Marie Caspari
I Sverige , langs Siljan, oppover til
Orsa. i retning Skattungsbyen og
fram t il Massbaken . Her er et skilt
med Bror Lenner slipsteinsgruva.
M idt oppe i hauger av sandstein lig ger en bygn ing hvor det produseres
slipesteiner. Alt fra miniatyr til pynt,
via normale og opp til store slipeste iner til bruk. Bryner bade til oppsliping , lommebryner kun til kvessing
og fotfiler lages ogsa. Salg fra pro duksjonssted.
Det benyttes en relativt ung fossilfri sedirnenteer bergart som gar
under navnet Orsa slipsandstein. Det
benyttes to kvaliteter av den, en fin
og en litt grovere . Sandsteinen er det
rikelig av her i ornradet og er uovertruffen t il slipesteiner bade nar det
gjelder varighet og a slipe kvasst.
Orsa er unik geologisk. Innenfor

20

grensene finnes foruten sandstein
ogsa en liten forekomst av skifer
som egner seg til de fineste bryner .
Fram til arhundreskiftet drev gruvelag kollektivt og brat berg fra
gruva.
Bearbeidingen
foregikk
hjemme pa gardene , ofte vinterstid.
F0rst klining og runding til emner. Siden ble emnene hakket ferdig i
hakkstuga og laduqarder. Arbeidet
med hakkingen ble slutten for slipes teinstilvirkningen. Steinstevet forarsaket steinstevlunqe. mange dede
og slipsteinsutviklingen sank i glem selen. Produksjonen var sterst pa
midten av 1800-tallet. F0rste halvdel
av 1900-tallet arbeidet fortsatt ca.
20 mann sommerstid med prod uksjon av steiner og bryner. I dag er her
det eneste sted dette handverk utev
es i Orsa Sogn.

Sella itt i Font Sante
A v J ohan Herm an Paxal

•

Font Sante er et stort f ransk fl usspatbrudd nord for Frejus og vest for
Cannes. Omtrent midtveis mellom
de to byer tar man av fra vei N7
nordover til les Adrets og videre ned
mot motorveien Aix-Nice. Men 1
km. fl2lr man nar motorveien tar en
vei av t il hevre, merket SECME, og
gar under mo torveien t il Font Sante.
Vi var varslet om at her var sellaitt,
men ble likevel forbauset da ingenil2lr
J. Dufour, som tok imot 055 , fortalte
at de nettopp drev pa en are med
18 % sellaitt . Det var full drift og reykskyen sto fra knuseriet. Altsa
ingen adgang til denne are, men
etter en hyggelig samtale ble vi invitert til a komme tilbake en senere
dag sa han kunne fa sikret 055 prever.

Vi fikk vite at driften snart skulie
legges ned fordi fo rekomsten na tar
slutt. Over to millioner tonn er til na
tatt ut. Tidligere gikk produktet til
USA til stafindustrien som flussm iddel. Sellaitten gikk da med i samme
slengen. Men senere er produksjonen nyttet i fransk kjemisk indust ri, og produktet ma vaere rent . Sellaitten er altsa na en forurensning og
tas bort ved flot asjo nsprosessen.
Det finnes en rekke andre mineraler av interesse for samleren, barvtt,
blyglans , chalcopyritt, arsenopyritt,
marcasitt og rosenkvarts , men sellaitten er den mest interessante og
sjeldne. Originalf unn-st edet er Gebroulaz-morenen i Savoy i Frankrike,
og sellaitten ble oppdaget i materiale
derfra, sa i 1887 gjennfunnet pa ste -

STENSLIPING
St ikk i nnom a ss og 50 vart
store utvalg til rim elige pr iser.
• Slipeutstyr
• Rasten
.Innfatn inger
• Mineraler

• Stensmykker
• Presa ngart ikle r
• Cabochoner i nor sk
sten og my e mer

GEO.HOBBY~
Trondheimsvn. 6, Oslo 5.
11f. (02) 37 67 88

Apent : 10.00 - 16.00(13 .00)
M.nd.g stengt.
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det av A. Sella, senn av den kjente
it alienske mineralog Quintino Sella,
som m ineralet (MmF ) er oppkalt
etter. Det er ellers funnet i vulkansk
materiale pa Vesuv og Etna, i hulrom
i Carrara-marmoren , i Schwartzwald
og som mikrokrystaller ved Gjerdingen i Norge. Det regnes som
uhyre sjeldent, og Font Sante er
sannsynligvis den rikeste forekomsten .
J . Dufour fortalte at sellaitten
kunne kjennes pa fargen . Selvom
den er farqeles og gjennomsiktig i
seg selv, gir den en brunfarge i en

~
W»J
' I

Innehaver Magnus Svensli

flusspat-sellaitt-are. srerlig tydelig er
dette i regnvrer da sellaitten kan
virke nesten sjokoladebrun. Han
holdt en preve under vann og viste
hvordan den merknet. Med en med brakt UV-Iampe Iyste sellaitten sterkt
gult - i motsetning til den fiolett- og
blatt fluoriserende flusspat. De prever vi fikk fosforiserer ogsa.
Det er ellers en rekke gamle flusspatbrudd nord for Frejus, men jeg
har ikke kunnet finne noe om sellaitt i
litteraturen om disse forekomster.
(SECME
star
for
Societe
d'Exploitation des Carrieres et M ines
del 'Esterel).

SMYKKE - STEN - ALiPING
og utstyr for stensliping
Fasettsliping utferes
Nordnorske mineraler

GRANASEN 11 - N -8610 GRUBHEI - NORWAY - TELEFON 087 30 436
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pa Hidra tur

70 steingalne
A v Rand; Servag

Slik llild overskriften i avisen da Dalane geologiforening var pa steintur
til Hidra i Vest Agder.
Sendag 14/6 var reisedagen, og
den startet med nydelig vesr. Turen
ble startet fra Egersund kl. 10.00
sandaq, men da bare et fatall biler
rnette trem,
det hele heller dystert
ut . I Hauge i Dalane matte t o biler,
og kortesjen stoppe t na ikke flilr ved
ferjeleiet til Hidra. Men der matte en
stor overraskelse oss. Seks (6) ekstra
turer matte ferja ta for aile bilene
fullstappa med folk t il steinturen l
Den etterhvert kjente steinsamler
Ernst Jacobsen, Hauge i Dalane, var
kjentmann for gjengen, og lokalavisen Agde r var med for reportasje.
Ernst hadde et kort foredrag om hva
som kunne forventes a f inne pa
disse omradene vi skulle til. Flilrst til
ei grube hvor det var masse f in
skriftgranilt og bla kvarts og deretter
til et funn med labradoriserende felt -

sa

spatt . Det var mange «Askeladdsr»
den dagen med tilrop som : - Jeg
fant, jeg fant , osv ... og mange var
glade over sine funn . Ernst matte
desverre ga tidlig pa grunn av reise,
men vi fikk eksperthjelp videre av
Helge Ste som er bosatt pa Hidra og
derrned lokalkjent. Han viste oss ned
i ei RADIOAKTIV grube i Rasvag,
men noen bekkereller fant vi ikke.
Kaffe og mat hadde vi ogsa tid til,
og a sitte ute i det fine veeret var
ogsa noe av seg selv. Fjellsida var
dekket med steingalne og kaffien og
brusen smakte. Dalane geologifore nings medlemmer kommer meget
spredt fra Egersund, Flekkefjord,
Hovsherad, Gyland og Sokndal og en
ting tro r jeg aile disse var enige om Denne turen vii vi sent glemme , og
dersom f lere slike turer blir arrangert
stiller vi igjen. Takk til de som stod
for arrangementet, og de som hjalp
t il slik at det hele ble sa velykket.

NORD- NORGES NYE STEINBUTIKK
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Titania A/S

pa mineralmesse

Hjertlig hi/sen for TITANIA A IS Emil Fjeld
Titania er en av verdens sterste pro dusenter av mineralet IImenitt, og
bedriften eier en av verdens starste
forekomster av dette mineralet. Men
selv i nabokommunen Egersund er
det ikke sa mange som er klar over
dette, og kommer man lenger vekk
sa avtar kjennskapet til bedriften
ytterligere. Nar det sa skulie arrange res mineral-messe i Egersund, fant vi
ut at vi kunne gjl1lre en innsats pa informasjonsfronten samtidig som vi
kunne bli kjent med en del andre
«steingalninger»
Vi sa pa var opptreden som mine ral-utstiller som litt av et eksperiment, idet vi jo stilte ut et produkt
som har samme pris pro tonn som
vare utstillingskolleger hadde pro
gram, og siden ingen henger poser
med knust ilmenitt hverken i erene

eller rundt halsen, sa regnet vi ikke
med a oppna noen stor publikums oppmerksomhet.
Men var skepsis ble gjort grundig
til skamme. Vi opplevet en meget
stor int eresse for var «stand», og vi
felte at vi i stor grad oppnadde det
som var var hensikt , nemlig a gi sa
mange som mulig et korrekt billede
av hva slags virksomhet Titan ia A /S
driver, og hvilken betydning vi har
nasjonalt og internasjonalt.
Mineralmessen viste seg a veere
meget godt egnet fo r oss som informasjonsforum , og i tillegg til a na
vart prirneere mal med deltagelsen ,
traff vi mange entusiastiske og hyggelige utstillere og besekende,
Vi takker arranqerene for et fint
opplegg og ensker Iykke til i fremtiden.

Fullstappet bord med prover. analyser, kart og brosjyrer vakte stor int eresse pa mineralmessa i Hala Egersund i var, Tor Berge nummer to fra venstre viser en tilskue r
hva Titan ia A /S driver med. Driftsdir. Emil Fjeld og over inqenier P.A. Smedberg som
er nummer tre og fire fra venstre fllliger fornevd med .
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Serlandets
geologiforening
SG arsrnete

SG avholdt sitt arsml2lte i Arendal 26.
april.
Erna Salas ble enstemmig gjenvalgt
sam foreningens formann . Foreningen har 189 medlemmer, innbefattet 17 familiemedlemmer, 6 eeresmedlemmer og 4 kommuner sam
stetternedlernrner. Foreningen kunne
i 1985 feire sitt 15 ars jubileum.
Dette ble markert med et jubileumsseminar i Froland 6. - 8. september.
Ved samme anledning ble utgitt et
fyldig jubileumsskrift med historisk
tilbakeblikk og artikler am Serlandets
geologi.
Arsmeld ingene sam ble fremlagt,
dokumenterte forevriq at 1985 var et

aktivt ar for foreningen - med regelmessig mete- og turvirksomhet.
Arets langtur gikk til Kongsberg med
god deltakelse.
Pa arsmetet ble bestemt a utgi et
foreningshefte for SG med nedvendige informasjoner til medlemmene.
Malet er fire hefter pr. fir. - to er
allerede utkommet i 1986 - sa formannen er i rute!
Etter arsmetet holdt Gunnar Helvig Hansen kaseri ledsaget av Iysbilder . Han tok tilhererne med pa en
rundreise i Tyskland og viste praktfulle bilder fra mineralmesser og utstillinger han hadde besekt der nede.

Bytteannonser i NAGS Nytt er gratis!

NORSK STEIN-SENTER
TREKT A 2 - 4950 RIS0R
TLF.: (041) 50 096

DETALJ
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Hvor i

Beerum lit jerngrubene?

A v Johann es A. Dons

Jern og Besrurn har liksom alltid hert
sarnmen, vel mest pa grunn av be grepet Beerurns Verk. Noe overraskende er det derior at verket fra
midten av 1600-tallet fikk all jernmalmen sin fra gruber ved Kraqera
og Arenda !. B""rums egne malmfo rekomster, som ble drevet i 1500arene og begynnelsen av 1600 -arene
og som vel gjorde det naturlig a begynne smelt ing av jern i dette distriktet, er det visst lenge siden noen
har hatt ordentelig greie pa.
Av skriftelige kilder vet vi at det i
minst 20-30 ar fer 1610 gikk batlas ter fra Sandvika med jernmalm t il
kongens jernhytter som la langs
Akerselven , ved Nedre Foss. ved
Brekke og et sted mellom disse.
Videre kan vi av gamle regnskaper se
at jekteskipper Anders Svenske den
9. august 1609 f0rte belger, ambol ter , hammere og annet hytte-redskap fra Akershus til «Lex- elf uen»
(L6xa-elven, idag Sandvikselvenl for
opprettelse av «Kong. Maist. Bergverck i Bergums herid».
Det var en tysk bergmann , hammersmed fra Helsinqar, Paul Smelter
som hadde gitt kong Christian IV det
rad a flytte all jernsmelting fra Akerselv-traktene til Beerurn, som kong en
ga samtykke til i 1614, Paul Smelter
hadde da allerede ito-ire ar drevet
en smeltehytte for egen regning, antagelig ved Veven . Gardene Gudmu ndsrud (Gommerud l. L0ken og
Belset ble da innkj0pt, to hytter ble
drevet, en ved Veven og en ved
Gommerud f ra ca. 16 14 til 1623, Det
var fossekraften i Lomma som drev
26

hammerne og blasebelgene i hvt tene. Malmen fra grubene ble knust
under stempe lhamm ere ter den gikk
i ovnene hvor luf t fra blasebelgene
f ikk opp varmen .

Gamle og Nye Berg
Arbeidsstok ken i B""rum -grubene og
smeltehyttene var 40-60 mann, i tillegg kom de som brente og kj0rte
t rekull. Fra arkivene vet vi hva fo lkene i smelte hyttene het, det var peter 0xe, Daniel Stockhus, Anders
Queriod osv. a m grubene kan vi
bl.a, lese at man i Ire rnanedsr ved
arsskiftet 162,1/ 22 hadde brutt
maim i Det Gamle Berg 200 tenner,
Det Nye Berg 130 tenner og Kirkered -qrubene 40 tenner. De fleste
grubearbeidern e var tyske . Vi finner
navn som Andreas Zirner, Tobias
Strunze , Eusebius Fleishman, David
Korp osv .
Men hvor la grubene? Det star et
sted at «Beerurn Jernbergverk er anlagt pa det Gamle og Nye Bierg og
modliggende Kirkeroe Bierg». Kirkerud-gruben rigger jo i den bratte assiden nordest for Tanum kirke , Slalambakken er like ved. Her er det
mange srna grubehull langs en loddrett, smal sprekk, fylt av jernglans.
Det eneste stedsnavn som ellers raber noe om grubedrift i Beerurn , er
«Gruvemyra», avmerket pa kommunens kartverk i et orn rade mellom
Beerurns Verk og Eine gard . Her finnes ihvertfall en nordqaende, t ildels
ganske dyp gr0ft i en femti meters

lende hvor det er tatt ut jernglans.
Den samme typen jernmalm finnes
mange steder i assiden ovenfor Rykkin, mot Solfjellstua og videre vestover mot lsi, hvor fjellet ellers bestar
av rombeporfyrlava.
Dermed er det gjenfunnet gruber ,
mange nok, store nok og gamle nok
til forklare malmleveranser til smelteovne r ved Akerselven og Lomma
for ca. 350 ar siden. Men fremdeles
vet vi ikke hvilke av disse utsprengte
gangene som herer med i «Det
gamIe berg» og hvilke som ble kalt
«Det nye berg», og heller ikke om
driften i «Det gamle berg» var begynt
lenge ter man tok fatt i «Det nye».

a

Jernglans
Det var en overraskelse at det i aile
de gamle grubene som na er gjenoppdaget i Beerum, er jernglans,
mens den vanligste jernmalmen

ellers er magnetitt. Bade jernglans 09
magnetitt er forbindelser av jern og
oksygen. Ved oppvarming sammen
med trekull i ovner vii jernglans ga
over til en pores form av magnetitt
som er meget lettere a smelte videre
enn den magnetitten som tas direkte
ut av fjellet. Jernglansmalm var derfor best i de primitive ovnene, renneherdene, som man efter tvsk menster brukte pa den tid. De var ikke stort
mer effektive enn jernvinna som folk
i tidligere tider smeltet myrmalm i.
Nar vi altsa vet at jernglans dengang var bedre enn magnetitt, og at
det nettopp var i Beerurn jernglansmalmen var, sa har vi kanskje funnet
forklaringen pa det ellers noe uforstaelige at man flyttet hele jernsmeltingen fra Akerselven til Lomma i

Beerurn.
Ved renneverk-driften var det den
flytende slaggen som ble tappet av,

Minel'al
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mens jernet ble liggende igjen som
en klump. Denne ble bearbeidet
videre til et godt, seigt smijern; men
stepinq av f.eks. kanoner fikk man
ikke til pa denne rnaten . Forsek med
sterre og hevere ovner som kunne ta
all slags jernmalm og virkelig smelte
jernet slik at det kunne tap pes ut i
stapeforrner, ble gjort flere ganger i
siste halvdel av 1500-arene ogsa i
Norge . En slik masovn ble bVgd ved
Brerums Verk i 1621, men den revnet
da den ble prevd , Senere fra 1641 av
gikk det bedre. Magnetittmalm fra
Krager" og Arendal ble fra da av
bragt inn, og de gamle jerngrubene i
Brerum ble fullstendig glemt.
I Peder Ankers tid , i 1798, ble driften pa Sognsvannsgrubenes magnetittmalm tatt opp igjen, efter at den
ene gruben eller begge var forsekt
tidlig pa 1500-tallet. I en periode
med heykoniunktur for jernverk ville
nok Anker supplere malmleveransene ved a utnytte nve forekomster
som matte finnes i nesrmeste
omegn. Lite tvder pa at de gamle
grubene i Beerurn ble tatt opp igjen
da. En anvisning pa jern ble mutet
21. mars 1799 i Risfjellkastet og likeledes en den 8. november 1797 pa
garden «Qvelses» grunn «t eet ved
lredet ». Disse er ikke gjenfunnet

enna .

Flere skjerp
Fra samme tid stammer vel de tre
skjerpene pa jernglans innenfor Haga
gard i 0stre Beerurn. Ankerveien like
ved ble anlagt da. Skjerpene som er
avmerket pa Fossum Idrettsforenings orienteringskart, er tre - fem
meter dvpe hakk i terrenget. Pa Beerums Skiklubbs o-kart «Gommerud »
er det oppe i asen nord vest for
Gommerud avmerket tre skjerp like
ved hverandre. Her er det ett dvpt
hakk ned i fjellet og to grunnere.
Ogsa her er det jernglans, og driftsmaten er den samme som ved Haga.
Driften antas da ogsa a ha pagatt
omtrent samtidig. Skjerp ved Fiskelestiern nord i Steinsasen er nevnt i
1750, da Anna Krefting eide Brerums
Verk. I skjerpet er det mest svove lkis. I et annet skjerp, avmerket pa
Fossums o -ksrt litt lenger SVd for
Fiskelestiern , er det vanskelig a finne
noe maim fordi den utsprengte gropen er vannfvlt.
Innerst i dalen, efter at man har
passert Skuibakken hvor veien snart
beqvnner a stige mot Soltiq ha qda, er
det en grube i en smal ur pa venstre
side av veien. Rester etter gruber
eller forseksdrift er det ogsa ved den
nve store rasteplassen litt lenger
oppe, Ingen av disse driftene er seerlig gamle . Det en na finner mest aver

Slik sa det ut i smettehytten ved Veyen og Gommerud omkring ar 1600. Rik tignok var det nok merkt og sotet overall. Mannen i bskqrunnen, la oss kalle
ham Paul Smelter, star foran renneherden, en oppbygd firkantet ovn , ca. en
meter he y og med en innvendig grop. En klut beskyttet ansiktet mot varmen.
Med venstre hand regulrerer han vanntilferselen og dermed luttstremmen fra
blasebelgen som sta r bak veggen til he yre. I herden har han f ylt pa restet (for handsoppvarmetljernmalm, trekull og kalk. Flytende slagg tappes ut i ovnens
forside. Etter 8-12 timers biasing under stadig pafylling av maim osv. blir det
liggende igjen en 100-150 kg jernktump, «sm etten». ned i herden.
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Paul Smelter, sjefen for Christian den
fierdes gruber i a_um hadde sitt eget
5egl som sies 8 fremstille en merkurste v.

svovelkis, men det skal veere fun net
selv i delle ornrade neer elven for
60 -70 ar siden.
Orienteringskart
Under leting etter de gamle gruben e
har orienteringskartene veert til god
hjelp, og ellers hvor folk har veert
interesserte og villige til a vise vei til
gruber de matte vite om . Flere huler i
vestsiden av Kolsas og aspartiet
ovenfor Rykkin viste seg imidlertid a
veere noe ganske annet enn gruber.
Fjellet her bestar av rombeporfyr, en
lava som fllllt ut for over 250 milIioner ar siden. Lavaen var sa gassfylt at det dannet seg sterre og
mindre bobler inni den. Disse bob lene er na huler. Den sterste som er
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funnet i disse traktene inntil na, er
eggeformet med lengste innvendige
mal fem meter. Et ganske stort hull i
det estre brallhenget av Skauqurna sen er antagelig av samme opprin nelse. I slike huler mangler de spo rene som pleier a rabe jernmalmen.
Slike spor ser man derimot nar en i
godv<er runder den flllrste bra veisvingen pa tur opp til Solfjellstua . Der
glinser det som i salvpulver pa veien.
Gruben gar inn i berget like ovenfor.
Kirkerud -grubene ligger ogsa i
lava, men det er av den rnarkere
typen , basalt, og her er det ikke hulrom. Jernglansen, malmen de brukte
i riktig gamle dager , er opprinnelig
kommet fra en stor smeltemasse
som vi vet sterknet under det som
na er lavlandet i Vestre S<erum . Var rnepavirkninqen kan spores i bergartene her, de er met amorfosert, men
at smeltemassen ogsa har avgitt
damper som ga grunnlaget for grubedriften, det har vi fo rstatt flllrst na.
Vi kan ikke veere sikre pa a ha f unnet aile de gamle grubene, noen kan
ogsa vesre gjenrast eller fulls tendig
overgrodd. Det vii veere av interesse
a f a here fra folk som matte kjenne
til flere gruber eller spor av grubedrift
i Beerurn, Kanskje kan vi da fa vite
hva det var som ble kalt Det gamle
berg og hva var Det nye berg,
Selv om det vel aldri kan bevises,
skal man ikke se bort fra at en eller
flere av grubene i Beerurn kan veere
tall opp fer reformasjonen i 1536.
Hvis det er t ilfelle, er disse automatisk vernet iflllige fornminneloven.
Det er vel trolig at grunneiere, kult urautoriteter og historielag i Beerurn
efterhvert vii se neerrnere pa denne
saken.

S0rlandets Geologiforening pa
langtur med professor Skjeseth
SG har i en arrekke arrangert en langOslofeltets oppbygging underveis.
tur til 0stlandsomradet for a ta geoFlere lokaliteter ble naturligvis saumlogien der nrermere i evesvn , Pa de
fart underveis. bl.a. serpentin- og
fleste turene har vi hatt gleden av a
magnesittforekomstene ved Snarum
ha prof. Skjeseth som guide. Disse
og fossiljakt i unnarennet pa Vikerpopuleere turene har i arenes II2IP gatt
sundbakken . Endel regn var det
i hele 0stlands-omradet - med Ronunderveis. men hva gjl2lr vel det nar
dane som mest fjerntliggende mal.
en plukker stein ?
Spennende og opplevelsesrike turer
Sendaqen begynte med en tur
som en husker lenge.
rundt Steinsfjorden og repitisjon av
Arets tur foregikk i dagene 6. - 8. Oslofeltets lagpakker. Stepp ved
juni med 26 deltakere . ogsa i ar var vi
Ringerike Kalkverk. hvor det tross
heldige og fikk prof. Skjelseth som
regnevreret ble gjort mange interesguide . I innbydelsen het turen
sante funn . Siste stopp vakte sterst
«Drammen rundt » - men det ble lite
interesse.
Drammen og mye Ringerike. BusstuEtter en bedre middag pa Veikroa
ren startet fra Serlandet fredag
neer Sundvollen . ble kursen satt mot
ettermiddag. med ankomst til vart
Sl2lrlandet igjen. Bussen adskillige kilo
overnattingssted - Vik Camping ved tyngre og deltagerne i stor takknemligSteinsfjorden - sent pa kvelden.
hetsgjeld til prof. Skjeseth for en uforl.ardaq ble vi med pa en tur Tyri- glemmelig og leererik turoppleve!se .
fjorden rundt , med grundig innfl2lring i

STEINHAUGE'.
Mineral Galleri - Rock Shop
Storgt. 15, 1500 Moss - Tlf. (032) 51963
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A bli steingal, det

er lett det

Av Randi Sorvag
Min datter som da var tre ar var den
som fikk apnet oynene mine for
stein . Tenk at sa mye fint, men godt
skjult finnes rundt oss. Triste steiner
som blir de fineste juveler med farger sa fine at selv rubinen blir gronn
av misunnelse. Datteren min Ragnhild som na er ti ar begynte a ta inn
steiner som hun fant rundt huset og
ellers omkring og som mange andre
rnedre kastet jeg dem (usett} ut
igjen. Men en dag kom hun hjem
med en som var svakt gronn , en Iilla
og en som de fleste kaller grastein .
- Du ma se skikkelig pa steinene, sa
hun til meg . Og det gjorde jeg . Forst
for jentas skyld, men sa ble jeg selv
sa forbauset over steinene. «Grasteinen» inneholdt noen srna krystaller
og jeg for til biblioteket og lante ei
steinbok [ikke slik som steintavlene).
Som femaring hadde Ragnhild en
fin samling og seks ar gammel holdt
hun sin ferste utstilling pa Hauge
skole i Sokndal. Hun fikk ogsa ei bok
om stein til fem ars dagen som hun
flittig pugget i og som hun sa var
den fineste gaven hun pa lenge
hadde fatt.

GEO-INSTRUMENT
Innoh .: -OO"lJ SoU....

Interessen for stein har ikke blitt
mindre med arene, men sterre, mao .
hun er na helt steingal , og dot har
ogsa smittet pa meg.
Den samlingen hun na har, er na
av en anselig sterrelse. og der finnes
edlere steiner og de mer vanlige i en
skjenn forenelse . Hun sier selv at
hennes yrke vii bli geolog , og det er
det mye som tyder pa at hun blir.
Selv har jeg hatt mange fine stunder
pga . steinsamlinge n hennes. Som
yngste 4 H medlem er hun med og
hjelper de eldre med a sette navn pa
steinene deres, og som mor varmer
det om hjertet a se at de tar henne
alvorlig .
Det jeg prover a si med denne fortellingen er at om det er stein eller
blomster, eller for den saks skyld noe
annet ungene viser interesse for , sa
stett oppl Det er en masse foreldre
som sier at ungene drar sa mye rart
inn i huset. Sett deg heller inn i hva
de er interessert i, og hva de kornmer med. Det kan ogsa bli din
FREMTID!
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N 4880 Skudeneshavn - Tit. 047 59140 kl. 11.00-18 .00
ved tergekai til Stavanger
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Til Moss pa steinmesse
26.-28.10-86
Av Ellinor Ira Flekkefjord
En sto r opplevelse er igjen over for
denne gang, ja det er virkelig en sto r
opp levelse a ga rundt a se alt det
ubeskrivelige vakre som er pa en
messe. Og ikke minst en egen at mo sf rere.
Det var sa koselig a trefte igjen
kjent e fra steinmessen i Egersund i
rnai, Dette var en storstilt messe
med utstillere fra Tyskland, Holland,
Sverige og England med Philip
Clart ke som delto k pa mesen i Egersund, og Danmark hadde en praktfull
Rav samling. Hollenderne delto k
med f ossiler i rikt utv alg.
Dalane geologifo rening var godt
representert pa Moss , og det var fint
til en ny fo rening a veere. Ernst Ma-

tias Jakobsen hadde Ulstilling med
sin fine Zirkon samling.
Og Volfgang Sekanina hadde god
hjelp av sin datter Tone med deres
allsidige samling av fine mineraler for
salg. Rolf Mong var stadig pa farten
med kamera og fikk 'nok det meste
med seg pa filmen , men det er vel
fossil er som er hans store interesse.
Mong hadde ogsa sin fam ilie med pa
messen.
Mitt reisef01ge var Randi S0rvag
og Solveig Aase, vi hadde en fi n tur
esto ver, og solen gjorde trrer og busker ekstra farverike. Nu far vi se
frem til og glede oss til messen i
Egersund til neste ar.

JUBILEUMSHEFTET
til sertanoets Geolog iforening er na
til salgs for kr. 45,- pro stk.
Mange interessant e artikler, geolog iske sa
vel som gruvehistoriske.
Bestilling sendes til:
Axel Konig, Postboks 38, 4760 Birkeland
Postgiro nr.: 3307907.
33

Glimt fra en messe i Aix-en•
Provence I Frankrike
A v John Herman Paxal

En mineralmesse i Frankrike kalles
gjerne «bourse». Vi besekte var
ferste i Aix 26. april i ar.
Den var meget vakker, tett sammentrengt, men godt belyst, rikholdig og med fine stuffer og smykker.
Bortsett fra kjente mineraler , var det
scerlig tre grupper som fanget blik ket o Den ene inneholdt rnastodont tenner fra Nederland - 10-15 cm .
hove og 25 -30 cm i omkrets. Den
andre noe uvanlige var fiskefossiler
fra Provence, og den tredje mineraler
fra Cap Garonne, de to siste altsa fra
ornradet.
Cap Garonne er ut vilsomt den
mest kjent e kopper- og blygruve i
Provence , ute ved kysten like est for
Toulon, og har i senere ar veert et
ettertraktet mal for samlere . Over 60
mineraler er konstatert, hvorav
mange er sjeldne. Vakre bilder i
magas inet «M onde et M ineraux » har
vist noen av dem, sa som sammen set ninger av azuritt, cerussitt og
brochantitt, olivinitt, azurit t og malakitt, baryt t og azuritt, cyanotrikitt,
mim etitt, f armakosideritt, m.fl. Pagangen pa f orekomst ene har veert sa
sto r at de na er lukket og bare til gjengelige etter spesiell t illat else. Det
var derfor overraskende og interessant a se flere av disse framlagt pa
messen.
Fiskefoss ilene, Smerdis Macruru
fra midten av oligocene , var Iikevel
de mest fr apperende. Provence har
kjente forekomster av slike, men det
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var uventet a se frambudt sa mange
slike av enestaende kvalitet. Vi fikk
ikke tak i nevaktiq hvor de var funnet, men det er kjent at slike finnes
ca. 40 km. nord for Aix i Luberonfjellene , ncermere bestemt Cereste.
Her skal en ved veien D31 kunne se
slike kalkleier i en veiskjcering, men
eieren av terrenget har forbudt uttak.
Likevel skal det kunne finnes fine
fossiler bade av fisk , fugl og planter i
skogene omkring i flere kilometers
omkrets.
Vi sikret oss en vakkert radierende
azuritt med sma f ine malakittrosetter
f ra Cap Garonne og et kart over f ranske geolog iske severdigheter, som
ble f rambudt ved inngange n sam men med annen geologisk litterat ur.
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Kristoffer Bang, Boks 241, 6101 Volda .
Bergen og Omegn Geologiforening,
Postboks 795, 5001 Bergen
Dalane Geologiforening,
Rolf Mong, Mong 4370 Egersund .
Drammen Geologiforening, Postb oks 2131 stremse. 3001 Drammen .
Fenfellet Geologiforening
Oddvar L1eng , Kasens , 3730 Uleloss.
Folio Geologiforening, v/Anders Vandsemb. Nordb y. 1400 Ski.
Fredrikstad Geolog iforening, Postboks 874 Kraker"y 160 1 Fredrikstad
Gj0vik og Omland Geologiforening, Postb oks 334, 2801 Gj0vik
Hadeland Geologiforening, v/Arne M. Sand lie, 2740 Gran
Halden Geolog iforening, Postboks 232, 1751 Halden
Hedemarken Geologiforening, Postboks 449, 2301 Hamar .
Helgeland Geologiforening,
Magnus Svendsli , Granasen 11 , 8610 Grubhei
Kongsberg og Omegn Geologiforenlng, Postb . 247, 3601 Kongsberg.
Moss og Omegn Geologiforening, Postboks 284, 1501 Moss .
Nordfjord Geolog iforening, v/Marth a R0yset, 6880 Stryn.
Odda Geologiforening,
vi Arne Eriksen. A IS Tyssefallene 5770 Tyssedal.
Oppdalitten,
Boks 89, 734 1 Oppdal
Oslo og Omegn Geologiforening, Post boks 922 Sentru m, 0104 Oslo 1
Ringerike Geologiforening,
v/Magne Pederse n. 011ejordet 15. 3500 Henet oss,
Sarpsborg Geologiforening,
Sverre Haibv, Vestlia 11, 1713 Grabein
Stavanger og Omegn Geologiforening,
Asa Knud sen, Gaus ell bakken 4. 4032 Gausell.
Steinklubben,
v/Lars Olav Kvamsdal. Terntevn. 102. 2013 Skjett en.
Steinklubben Trornsa , Trornse Museum. 9000 Trornse.
Sunnfjord Geologiforening ,
v/Odd Nausth eli er. Postbo ks 233. 6801 Fmd e.
Sunnhordland Geolog lforenlng,
Asbj ern West erheim , Eldeyvn, 22. 5400 Stord.
S0rlandet Geologiforenlng,
Erna Solas, Moy, 4890 Grimst ad
Telemark Geologiforening, Postboks 1870. 3701 Skien.
Tinn og Rjukan Steinklubb,
v/Karste n Aaslle, Sam Eydesgt. 207. 3660 Rju kan.
Tmndelag Amat0rgeologiske Forening, Postb. 953. 7001 Trondheim.
Valdres Geologlforening, Postboks 134. 2901 Fagernes.
Veslfold Geologiforening ,
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