
Ikkesteintur til Nord-Norge
Sommerens store [erieopplevelse skulle foregi: mellom Oslo og Nordkapp.
Som ivrig mineraljeger gjennom mer enn 20 ar sa jeg (den evrige [amilie
deler ikke min hobby) spesielt fram til a benytte hammer og meisel i de
kjente lokaliteter i Nord-Norge samt a oppseke nye forekomster jeg hadde
fatt nedtegnet pa kartet av likesinnede. Endelig skulle lengere tids planleg
ging settes ut i livet.

Avreisedagen opprant , bilen ble pakket
i fellesskap, men jeg serget for at spett ,
brekkjern og et assortert utvalg av ham
mere og meisler la meget lett tilgjengelig
til. Turens ferste dag , som startet med
regn, gikk opp forbi Eidsvoll og Minne
sund. P.g.a. regnet skulle jeg gjerne ha
vzert innom smaragdforekomsten, men
det ble det ikke noe avo leg fikk ogsa
tilgode a beseke gullvaskeleiren ved de
gamle gullgruver. Ei heller ble det
aktuelt a beseke gruvemuseet pa Reros
senere pa dagen.
Tro meg - eller la vaire (for det er allike
vel utrolig) - men som ferste dag begyn
te , endte resten av ferien, dog med unn
takelse av vzeret, som iblant var fint. Pa
vei oppover kjerte vi bl.a. gjennom
Tosen , et omrade med mer enn 200
kjente grotter, hvorav en har Nord-Euro
pas sterste underjordiske sje. Vi sa ingen
grotter. Hellerikke ved Mo i Rana, som
bl.a. er kjent for Grenli- og Setergrotten .
F0r vi kom sa langt , hadde vi i rask
rekkefelge passert Svenningsdalen , Tro
foss og Mosjeen. I ruerheten (men akk sa
fjernt) ligger ogsa Hattfjelldalen og
Kruttfjell m .v.
leg ville gjerne ha vist familien Grattoda
len og hvem vet , kanskje finne noen
pene stuffer. Men nei, jeg kan berolige
aile anti-mineralsamlere med, at jeg
hverken fikk anledning til a banke ut
granater der, i Fauske eller i Kistrand.
Sulitjelma unngikk vi ogsa , men ikke
Saltstraumen. Gjett hvor fiskestanga
var? Riktig , den la hjemme!
Ved Innhavet et sted la det an til a bli
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bingo i en pegmatitt , hvor jeg tidligere
har funnet bastnasitt krystaller i en ytt
roflouritt. Forekomsten ligger i veikan
ten og med god plass for parkering var
det akkurat tidspunktet for en pause i
kjeringen. Mange andre hadde tydeligvis
ogsa hatt grunn til a stanse her, men
dessverre av en annen nedvendighet .
Her var det umulig a vzere for knettsrna
insekter, de bet som bare det og den
bedre halvdel har erma store sa r fire uker
etter motet .
Hvis det fortsatt er lesere som henger
med , skal jeg prove a gjere resten av
denne pinefulle historie kort. Det var
kjering og atter kjering, milene forsvant
fort (litt for fort sa en radarkontroll).
Ved Setermoen sa jeg savidt skiltet mot
Serskogen og tenkte pa en mulighet til a
stoppe der pa tilbakeveien . I Alta der
imot , ved Stilla, fikk vi rikelig med bal
last i form av den kjente Altaskiferen.
Skifer inngar ikke i sserlig hey grad i min
samling og skulle da ogsa anvendes som
hagestein.
I Alta sa vi forevrig bade noe av det
peneste man kan tenke seg i stein samt
det verste. Det peneste ferst : Rett fer
Alta, ved Hjemmeluft, er det avdekket
et stort felt med helt unike hellerist
ninger i tusenvis . Tegningene er mellom
2.500 og 5.000 ar gamle . Et par av dagens
10kale kunstnere lager stilfulle kopier av
disse , i bl.a . selv og pa skifer. Den totale
mangel pa stil - i en ellers meget kvali
tetsfylt husflidsforretning - var felgende
komposisjon: Steinskive med palimt
krabbeklo som holdt et lite stykke



zirkon . Prisen var forresten like avskrek
kende .
Turen gikk videre nordover. Vi ankom i
fin form Magereya med Honningsvag og
Nordkapp. Hjemturen begynte med a
kjore til Karasjok . Anledning til a vaske
gull sa vi oss ikke tid til! Vi hadde na
kjert 300 mil og fremdeles la hammer og
meisel ubrukt. Etter Glomfjord, Svartis
anleggene og Agskaret innsa jeg at slaget
definitivt var tapt. Pa eller rettere sagt i
Torghattens kjente hull ble mitt strev
allikevel kronet med hell . I et ubevoktet
eyeblikk beyde jeg meg ned og tok opp
en stein som fort ble gjemt unna . Som en

kuriositet er den pa plass i samlingen .
Nairvrerende bedrevelige fortelling ber
naturlignok ikke leses av utenforstaende
(altsa kun for NAGS-medlemmer) .
For a unnga for meget mobbing i nrerrnil
joet , som teffelhelt m. v. undertegner jeg
bare med

NJA

Som et PS skal jeg i rettferdighetens
navn legge til, at jeg sammen med et par
venner, planlegger en tur til vestlige par
tier av Hardangervidda. Det drernmes
om store krystaller av anatas, brokitt og
rutilkvarts .

Skiferbrudd ved Stilla, Alta.
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