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Gutter pa solvjakt
Politiet i Kongsberg fikk mandag mor
gen melding at tre gutter var observert i
gruvene. Det viste seg a vsere eventyr
Iystne ungdommer fra Oslo som hadde
oppholdt seg i gruvene siden lerdag.
Etter alt a dernme har de vrert pa selv
jakt. Som kjent er det farlig og forbudt a
ta seg inn i gruvene, og ungdommene
fikk en alvorlig advarsel av politiet.
Ldgendalsposten

Nygmve
Det er na 17 ar siden sist det ble apnet
gruve i Norge. (Men mange har blitt
nedlagt). I ar skjer det i Ballangen. Nik
kei og Olivin A/S heter foretaket som
driftig eies og drives av brodrene Malvin
og Lars Borre Nilsen. Det er investert
friskt, tilsammen 130 millioner. Men
bruddet som ligger pa Arnesfjellet i Bal
langen kommune ventes a gi god avkast
ning . Bergingenier Tord Hansen uttaler
til Nags-nytt at man lenge har visst om
de gode nikkelforekomstene, men at
prisstigningen pa nikkel na har gjort det
hele regningssvarende. Serlig om man
tar i betraktning at det drives pa nikkel
og olivin samtidig.
Vi gratulerer Nikkel og Olivin, ordferer
Knutsen i Ballangen og finsk Outo
kumpu som skal ta seg av ravarene for
foredling. Og norske steinfolk som her
far flere friske brudd a snuse i. Eller de
kan ta de gamle gruvegangene etter
tyskerne ntermere i eyensyn , der skal
det vtere koboltmineraler a finne ifolge
Tord Hansen.

12

Ellers har vi hart
- At det ble funnet praktfulle stuffer
med kalkspatkrystaller pa underlag av
fine kvartskrystaller i den siste tunnelen
som ble sprengt ut pa E6 8 over Solliheg
da.
- At det pa RV 15 foregar utretningsar
beid mellom Oppstryn og Almenningen.
- At det den 1.4. (ingen arprilspek) ble
funnet nydelige mikro xis av muskuvitt,
hematitt (roser), kvarts, rutil og parisitt.
Det var i ei skjrering ved Holmeyane i
Hornindal.
- At det ogsa er mye arbeid pa RV 14 S0r
for Sognefjorden, men at det har vzert
gjort fa funn hittil.
- At Torgeir Garmo har fatt en flott stuff
med epidotkrystaller , mikroklin og klo
ritt fra en tunnelinnslag i Matre.
- At det er en del arbeid i gang rundt
Kristiansand, her er det meldt om funn
av blandt an net ametyst.

Mineraljakt
Asmund Ravna i Langvassgreenda har
fatt premie pa 1,000 kroner i konkuran
sen «Mineraljakt i Nord». Han fant det
sjeldne mineralet thulitt. Thulitt er ikke
funnet i Nord-Norge tidligere. Funnet
ble gjort i det sakalte Hegtuva-vinduet
hvor grunnfjellet stikker opp. nord-est
for Hegtuva i R0d0Y kommune. Funn
stedet ligger uveisomt til, men det kan
tenkes at mineralet kan utvinnes og frak
tes ned med snescooter.
Thulitt brukes til prydstein og smykker
og Ravna selv bruker steinen til dette
forrnalet .

(Rana Blad)
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Steinindustriens
Landssammen-

slutning
Ruth Ahlborn ved Stemindustriens
Landssammenslutning bekrefter overfor
Nags-nytt at de ml opplever gylne tider.
Ifjor ekte eksportinntektene med hele
20% .195000000 kg Norge gikk til utian
det for 303 millioner kroner. SL er invi
tert til Nags-messa i Kongsberg for a vise
fram hva de driver med , men det spers
vel om de dukker opp , bordleien burde
de vel saktens klare nal ?

Hurum
Pa Hurum skaldet etter sigende bli fly
plass , stor flyplass. Lokalbefolkningen
har i vinter kunnet iakta forprosjekte
ringen i marka. Men det var ikke slik.
Det var nemlig ivrige mineralsamlere
som ben yttet den snelese vinteren pa

0stlandet til a sikre seg noen godbiter
fra Drammensgranittens druserom. Rik
tig pene aquamarinkrystaller har vi sett
derfra i vinter.

Apropos steinbryting
I et brudd i Tvedalen er det funnet inntil
1 em store Chiavenittkrystaller. Dess
uten bastnesitt xx inntill0 mm, gonarditt
radialstralige inntill mm, thomsonitt 3-4
mm og meliphanitt drey. Vi herer gjeme
mer om dette!

Mer Outokumpu?
Det gar vedvarende rykter om at over
nevnte selskap er interessert i a overta
og a drive videre i Sulis. Det haper og
tror vi det er noe i, for det ser ut til at
finske bedriftsledere har noe som norske
ser ut til a mangle for tiden; evne og
talmodighet til a satse langsiktig. Og sa
ved jamnt arbeid, - tjene noen kroner.
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Under steinlasting i Nord- Trendelag fant vegvesenets maskinferer noen fine steinheller,
som han la til side. Disse steinhellene gav ideen til a lage en rasteplass i ncerheten. Tre
gruslass matte tilf~r steinhellene ble montert. Selve bordplata er 2,50xl ,05xO,25. Hele
sofakroken veier 2500 kg og garanteres hterverk- og vedlikeholdsfritt. Kan dette viere
en ide f or andre anlegg. Fra: Vegen og vi.

13



SETT&IIfIJRT

Nytt steinsenter
Den mangfoldige floraen av stein 
butikker i Norge har fatt et nytt
tilskudd i det at Tom Hoel og Wen
che Willersrud har overtatt og
ominnredet en nedlagt jernbane
stasjon i bolig og nytt hovedkvar
ter fo r fi rmadriften .

Stasjonen heter Tinnegrend og ligger
rett S0r for Notodden sentrum langs riks
vei 360. Forevrig er det fremdeles holde
plass pa Tinnegrend, sa man kan gjerne
ta toget for et besek (gratisreklame for
NSB). Adressen er : Tinnegrend stasjon .
3670 Notodden , tit. 036 14 220.
I tillegg til «vanlig» steinbutikk vii det bli
lagt vekt pa tilbud og utstyr for gullgra
ving; samt 10kale han dverksprodukter .
Engros-side n til firma Tom Hoel viI fort
sette som fer, men i mere hensiktsmes
sige lokaler.
Vertskapet ensker velkommen til en
kopp kaffe og en titt pa utstillingene!
NAGS-nytt synes dette heres trivelig ut
og gratulerer!
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