Mineraljaktkampanjen 1989
Fredag 9. juni startet mineraljaktcn i nord. Da ble det avholdt et
informasjonsmete pit samf unnshuset i Tysfjo rd. De [remmette ble inform ert om mineraljakten generelt. H vor de sk ulle hen vende seg fo r ytterligere informasjon , og om aktuelle mineraler og bergarter.
Sein ere pit sommeren ble det avholdt geologikurs fo r spesielt interesserte
i k ommunene Hamaroy og Tysfjord. Kursene ble holdt av Tromso
Mu seum ved Per Bee.
Mineraljakten i ar var litt spe sie ll. I tillegg til den landsd el somfattende jak te n
var det plukket ut sakalte sats ningskommuner i hvert av fylk en e. I disse kommunen e ble det holdt inforrnasjon sm eter og
geo log ikurs . Slik fikk m an ste rre publisitet og engasje me nt lokalt.
Llok alpresse og lepesedler/pl ak at e r ble
brukt aktivt for a fa folk til a delt a i
min eraljakten.
At denne satsn inge n har gitt resultat e r
brere r premielisten preg av. Om det ligger noen go d framtidig e ko no mi i 1989
funn en e er det fo r tidlig a si noe om, me n
mye inte ressant ble funn et. STEIN e nsker vin ne rne til Iykk e, sa mtidig som vi
med tilfre ds he t kon stanterer at f1 ere av
de m er kjente navn fra var abo nne me ntsliste!
Int eressen for mineraljak tk amp an je n
var denne gangen ste rre e n are t fer. I alt
kom de t 307 pr over fra de fire nordligste
fylker, innse ndt av 118 person er. Pr0ven e fo rde lte seg slik fylke svis. Finnmark : 70 pr e ver , Troms: 83 prover ,
Nordland : 138 pr over og Nord-Trendelag: 16 prover. 21 innsendere er premi ert
for sine prove r . Di sse er:
J. prem ie (deli) .
Rei se til Steinmesse i carrara, Italia . Jergen Larsen , Sjevassbotn , 9042 Laksvatn ,
for funn av smy k keste ine n topas i Alta
kommune , Finnmark.
Reise til min eralm esse i Munchen , T yskland . Fred-Egil Larsen , P.L. 297,98020
Svappavarr a , Sverige (tidlige re Tromse), fo r funn av industrimineralet talk i

Balsfjord kommune , Trams.
3. pre mie kr 5000 ,John J ak obsen , Fabriksvagen 6, 66202
Sverige
(opprinne lig .
Fen gersfors,
Leb esb y) , fo r funn av sva rt kv artsitt so m
er interessant so m bygningsstein ,
Leb esb y kommune .
4. p remie kr 4000, Stein Rervik, Ringveien 6, 8550
Ledingen , for funn av o ka noganitt, thalenitt og ba bi ngto nitt i T ysfjord og
Harnare y kommuner , Okanogan itt er et
meget sje lde nt mineral , og dette funne t
antas a vrere det andre i verde n . Funnet
av ba bingto nitt er det fe rste so m e r rap po rt ert fra Nord-Norge . T halenitt er tid ligere fun ne t i Tysfjo rd . Mat erialen e kan
inne ho lde en del sje ld ne jo rdartsme ta ller.
5. pre mie (delt) kr 2000,G unnar Mathisen, 8545 Altnesset , fo r
funn av mon tecellit og pektol itt i Alta
kornrnune. Min eralet montecell itt e r
med dette fu nne t fo r fe rste ga ng i Norge ,
men s pe kto litt fu nne t representerer :""
ferste funn av dette min e ralet i No rdNorge. Jergen Larsen, Sje vassb otn , 9042 Laj svatn , for funn av gulI i Sto rfjord
kommune.
I tillegg er det delt ut premier hver pa kr
1000 ,- til disse funn en e med geogra fisk
rangering av funnlok alit ct er.
Jostein Mork, 7830 Nord-Statl and , Thorium-ferende o rt hitt, Namdalseid kommune .
Kolbjern Olse n, Bok s 186,9910 Bjernevatn, svart gabbro , S0 r-Var an ge r. Ingrid
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Per sen , 9778 Repvag, ber gkrystall ,
Nordkapp komm une . Sigsten Eriksen ,
Kr istofferjord , 9027 R arn fjordbo tn , rosa
marrnor , Lebesby kommune . Ole Karlstad, Kabelveien 5 , 9600 H amrnarfest ,
finkorne t rnarrn or, Lebesby kommune.
Nils Bakke, Storliveien 5, 9595 Server,
kyanitt og sto re gra na ter, H asvik ko m. mune . Torgeir Thomassen, Sim an es ,
9500 A lta , flussp at , A lta kommune .
Sigbje rn John sen, Toll eviok veien 10,
9500 A lta, bla ska po litt , A lta kommune.
Tormod Olsen , Sje vassb otn , 9042 Lak sva tn, sva rt ga bbro , Tromse kommune .
Arne Fjellberg, Utsikten 235 , 9000
T ro mse, molybd en glan s, T ro mse kommu ne. Ma rianne A dolfsen , A spen es,
8062 Lein es, rosa marmor, Ste ige n korn mune . Tho rleif Jerge nsen, 0 rnflagveien
10, 8230 Sulitjelm a , grenn epidot-granat
ber gart , Fau sk e kommune . Tommy
Nyst ad, 8163 Neverdal , bla beryl , Meloy
ko mmune . Ulf og Rolf Hansen, 8700
Tonnes , ber gkrystaIl pavo ks prehnitt ,
Lurey kommune .
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Mineral/frimerkeboka
D en har omside r ko mmet. D en fine
bo ka om frim erker og min eraler. D et
viste seg fo revrig at det ikke va r fo rlaget
so m hadde vrert seine . D et va r vart eget
so mme l og rot. Na har imidlertid de som
hadde bestilt boka fatt den . Noen beker
finn es fortsatt pa lager. er du rask kan en
av dem bli din e . 180 kroner + porto.
Ring eIler skr iv.
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SlNDlGSKASERIER VARIN 1990

I GEOLOGISK MUSEUM
Sendoqskcseriet oldes i museets 2. etg . og begynner kl. 13.15.
Adressen er: Sar~'gate 1,0562 Oslo 5, TH.: 02/686960
.
Museet ercpent aile dager kl. 12-15, mandager stengt, gratis adgang.

I

4.mars MED GEOLOGEN pA HARDANGERVIDDA,
Johan aterstad
I

11 . mars SISTE N'(rTOML1VET IKAMBRIUM,
David B uton

25. mars VULKA ~ER pA KANARI0YENE,
Johannes A. Dons
1. april LATIME IA ER INGEN APRILSP0K,
NatascHa Heints
Mulige forand ringer kan forekomme, se fomvrig annonser i avisene.
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