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Fra Jan Skagens karusell:

Kvarts og kalkspat fra Gruatunnelen

Kvarts med jernglans, Tinnoset.

Kvarts fra Tinnoset. Denne forekomsten har gilt rike opplevelser
for mange samlere det siste dret.
Det var mye av delte materiale pd NAGS-messa.
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W1W""1l!;tl; ikke slikt og det blir med en muntlig redegj~relse med velmente rAd
lli~K@M gillovertelefonen, og, - "Iykke til!". ViskullesA gjemehagjortmer,
w!itL ,;;;'J men her ligger det ganske begrensede muligheter til rMighel. Men

1111[;;::;::'II~I!!1 ~~kj1~~~~~~~tfr:e~~~~~~::~~i;e~d~ef~ak~~~a~tS~i:tt ~::nbnee~r~
11111:11~;:::III~il!i illill~%~:~:;;~~~~o~~a~S~:tf~~rA~~n;~d~e~Aa~~ ~~t~ ~~t~:~~tD~~
HIlt:". Itii burde et sentrait organ vite, men NAGS fungerer ikke slik tiltross for

1!~;1~~f;:~;;2;iE;fl~g:s
If.wttiilH;ntt f.!l!! tak i den rette lederkandidat, og det har vi grunn til A anta at
l~ti!i", thEr@valgkommiteen har k1art, !>\lr landsm0tet se nrermere pA en 10sning

illllll:i:;::~i:i'I;~i;; 1111~ ~:;~~e:, vi har ingen oppskrif~bok eller

gji."."tmH'l!iA dele ul. For A !>\lIe lill pA delle har vi lagt hovedvekten pA

Ili'Jlli:Jll ~~:n~;~~~~~:~;;a~l~:~~:~eS;:;:~~~:~~~~ ~~:ta~~:~;
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STEIN nr.2/93
NAGS-messa 1993 blir i Barnle, Te

lemark Og Telemark Geologiforening
som er arrang0r har kommet svrert langt
iforberedelsene. Dehar ferdig det meste,
bare messa stAr igjen. ~pesedler, pla
kater, pAmeldingskjemaer - alt er klart.
Men de sitter ikke og tvinner
tommelfingre og venter ~ at vinteren
skal komme og g~. Arne Hagen og de
driftige folkene i foreningen har gAtt

v i I
vi gjerne
vrere. Tidskriftet v~rt har
det i navnet: Nordiskmagasin ..... Men
detm~ innr0mmes, deter forel0pig mest
Aoppfatte som en programerklrering.
Fori gavnetstArdet ikke s~ bra til. Status
pro idag er noe over 200 mottakere i
Sverige, 19 i Danmark, 1 (!) i Finnland,
og det var del. Vi vet at tanken om et
nordisk tidskrift innen v~rt felt er god,
menredaksjonenharikke tid til~ utvikle
dette videre, komme i kontakt med de
rette folkene ~ de rette kontorene. Er
det noen av v~re lesere som har erfaring
fra dette feltet? Foreningen Norden?
Nordiskrnd? Tilgjengelige(kultur)fond?
Hvis s~ er tilfelle, gi oss noen tips - en
h~ndsrekning - med denne viktige sa
ken!

i lokallagene skal kunne danne seg et Nordiske
bilde av de muligheter som
steinforeningslivet kan by plt Sittende
styrer og de som planJegger ~ danne nye
foreninger kan og~ hente ideer til ~

drive et blomstrende og livskraftig for
eningsliv.
I denne utgaven har vi ogs~ med, etter
mange oppfordringer, foreningsadresse
lista. Bruk den, direkte kontakt forenin
gene imellom kan vrere fruktbart og
nyttig. Et produkt av slik kontakt er en
stor samr0re mellom 0stlandsforening
ene som ~gAr i disse timer, (denne
helgen), i Langesundsfjorden. Der blir
det bMe plukket mye bra stein og kan
skje rekefesteten smule. Vi skulle gjeme
ha vrert der. Men STEIN 3/92 skalleve
res trykkeriet p~ mandag. S~ her sittervi
ved vAr skjerm og skriver s~ svetten
driver, - fordaulinja ervirkelig mandag
morgen. I denne forbindelse vii jeg be
nytte anledningen til Atakke alle dem
som har bidratt med stoff til dette num
mer. Og som har levert til avtalt tid. De
tomrommene som vi fortsatt har skal vi
nok fylIe opp i 10pet av helgen. Kanskje
noen ringer inn noe? Se side 182.
Diskett?
Noen ganger [fir vi manus som ~penbart

er skrevet ut pA en skriver tilkoplet en
datamaskin. Det er bra, men det hadde
vrert enda bedre om vi hadde f~tt en
diskett med manus ~. Det hadde spart
oss for mye arbeid, for vi er ikke av de
raskeste ~ tastaturet. V~r maskin og
program tar det meste (3,5"), bare merk
disketten med filnavn. For sikkerhet
skyld legg ved en utskrift.
NB! H~ndskrevne manus er selvsagt
fortsatt like velkornne. 133
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igang med ft lage et spesialnummer av
STEIN. Det kommer i mai, og vil hete
"Telemark", 96 sider, farger tvers igjen
nom er mftlsetningen. Mange dyktige
medarbeidere har vi ffitt til ft skrive
artikJerog ft ta bilder. Menerdet noen av
vftre lesere som har noe pft hjertet om
Telemarksgeologien (tekst, tegning, foto,
kart, litteratur, vitser, listenerikke utfyl
lende) sft ta kontakt med redaksjonen
elIer TG. Dette skal bli en fin trykksak!
STEIN nr.1/93

blir ogs~ et spesialnummer. De to
nye veitunnelene under Grua bIe ftpnet i
slutten av juni. Ide 200 000 m3 som ble
kj0rt ut fantes detetog annetsom STEIN
gjeme vii skrivenrermereom. Detskulle
vi ha de beste forutsetninger for siden
redaksjonen har ligget tett p~ anlegget i
de to Arene arbeidet har pftgAtt (700
timer) i tunnel. Mye av stoffet har vi
kJart; en del intervjuer, og et billedarkiv
fra anlegget pft 250 fotos. Hovedsida
blir rnineralene, men vi vii ogs~ belyse
andre sider ved et stort anlegg i fjell.
Arbeidstittel er 8ftledes: Gruatunnelene
- anlegget - arbeidet - geologien - rnine
ralene.

STEIN nr. 4/92
kommer til jul. Der blir det mye fint

stoff, hvis du fortellerossomaltdetfine,
morsomme og spennende du har oPP
levd p~ steinfronten i 10pet av den lange
fine sommeren vi nettopp har lagt bak
ass. Skriv f0rdu glemmer det, og del det
moo andre. Legg gjeme med noen bil
der.
STEIN nr. 4/91

hadde to artikJer som var hentet fra
"Byminner" et utmerket tidskrift som
gis ut av Oslo Bymuseum. Tidskriftet
har samme format som oss 8ft vi rappet
heIe sider. Vi hadde pA et visst tidspunkt
en intensjon om ft sp0rre utgiverog/elIer
forfatteme Johannes A. Dons og Per
Erling Johnsen, om tillatelse. Vi gjorde
ikke det, og unnskyldningene vi kJarer ft
stable pA beina er for dArlige. Derfor:

Redaksjonen iSTEIN beklager dette
brudd pA vanlig presseskikk.

ghw
Redaksjonelt fortsetter pft side 181.

Redaksjonen avsluttet 7. septem
ber 1992.

Mengden av svarslipper pA egenannonsen pA motstAende side
overtraff yAre forventninger. Det var enormt. Mange har

derfor mAttet vente en stond. NA er imidlertid alt ekspedert og
vi er klare for mottak av nye bestillinger.

red. »»»»>
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Tidligere utgaver av
NAGS-nytt/STEIN

80m vi skrev i nr. 4/91 kan vi skalTe aUe utgivelsene i original, bonsett
ra nr. 1/1980, det fonige indeksnummeret. Her sender vi fotokopiutgav

om det er Ilnsket.
Nr. 1/1980 - 4/1987 kr. 15,- pro stk. AlIe 32 utgivelser, kr. 450,

Nr. 1-4/1988 - 4/1991 kr. 25,- pro stk. Aile 13 utgivelser, kr.300,
Komplett 45 utgivelser, nr. 11980 - nr. 4 1991, kr.700,-

I tillegg kommer porto +oppkravsgebyr.
Beslilling scndes; STEIN, 2740 Roa (NS! Ikke lelefonbeslilling)

Navn: .

Adresse: .

POslnummer Sled .

Bestiller:
NAGS-nytt 1980 - 1987, komplett,

eller fra t1'1nr............. nr ..
eller

enkeitutgaVeI: .

STEIN 1988 - 1991, komplett,

eller fra t1'1ill.............. nr ..
eller

enkeltutgavel: ..
aile (45 utgivelser) ..
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NAGS-nytt
Tl!lnsberg 8/8-1992

Til foreningene

Innkalling til ekstraordinrert landsmllte

Etter krav fra 6 av medIemsforeningene innkalles herved til
ekstraordinrert landsmllte i henhold til § 11 i vedtektene.
Millet avholdes i Moss og Omegn geologiforenings lokaler
"Hadeland"
LIlrdag den 19. september kl. 1400.

Dagsorden:
1. God~enning av innkalling.
2. God~enning av dagsorden.
3. Valg av mllteleder og referent.
4. Valg av nytt landsstyre.

Det er viktig at flest mulig foreninger mllter.

For landsstyret:

EgilJensen
nestformann

Jan PetterJacobsen
sekretrer
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- Foreningsliv -
I)

Medlemsforeninger
august 1992 I I
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Adresseliste (alfabetisk) slik den forela til
landsmfttet i NAGS mars 1992:

1 Bergen og Omegn
Geologiforening
Boks 795
5001 Bergen

2 Bergkrystallen
Geologiforening

Boks 241
6101 Volda

3 Dalane Geologiforening
Postboks 539
4371 Egersund

4 Drammen Geologiforening
Postboks 48
3055 Krokstadelva

5 Fenfeltet Geologiforening
Oddvar Lieng, K§sens
3745 Ulefoss

6 FolIo Geologiforening
Harald Garstad
Finstadsvingen 33
1406 Hebekk

7 Fredrikstad Geologiforening
Boks852
1670 Kr§ker0y

8 Gj0vik og Omland
Geologiforening
Postboks 334
2801 Gj0vik

9 Hadeland Geologiforening
Arne Sandlie
2750 Gran

10 Halden Geologiforening
Postboks 232
1751 Halden

40 Harstad geologiforening
Rolf Hall Audun Raudesgl. 57
9400 Kanebogen

11 Haugaland Geologiforening
Roald Ellingsen
Bokngl.13
5500 Haugesund

12 HedemarkenGeologiforening
Postboks 449
2301 Hamar

14 Kongsberg og Omegn
Geologiforening
Postboks 247
3601 Kongsberg

39 Molde Steinforening
Postboks 2009
6401 Molde

15 Moss og Omegn
Geologiforening
Postboks 284
1501 Moss

16 Neverdal Geo-k1ubb
Kenneth Solbakken
8163 Neverdal

17 Odda Geologiforening
Postboks 321
57510dda
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41 Ofoten Amatargeologiske
Forening
Hans Balterskard
Industrivn. 17
8500 Narvik

18 Oppdalitten
Harald Taagvold
Aunevn.47
73400ppdal

19 Oslo og Omegn
Geologiforening
Postboks 922 Sentrum
0104 Oslo

13 Rana Geologiforening
Borgvald S;lrensen
Nygt.25
8612 AndfiskA

20 Ringerike
Geologiforening
Magne Pedersen
011ejordel 15
3500 H\lnefoss

21 Salten Steinklubb
Ankjellvn.5
8200 Fauske

22 SarpsborgGeologiforening
Jan Strebel
Soltoppen 3
1720 Gre§ker

23 Solar og Omegn
Geologiforening
Postboks 81
2260 Kirkenrer

24 Stavanger Geologiforening
Terje Ryland
Notarmen 15
4056 Tananger

Nr. 31992

2S Steinklubben i Sandnes
Arne Rust
Hagabakke 25 A
4320 Hommers§k

26 Steinklubben, Oslo
Lars Olav Kvamsdal
T\lmtevn. 102
2013 Skjetten

27 Tromsa og Omegn
Geologiforening
Trams\l Museum
9000 Trams\l

28 Sunnfjord Geologiforening
Postboks 233
6801 F\lrde

29 Sunnhordland
Geologiforening
Asbj\lm Westerheim
Eld\lyvn. 22
5400 Stord

30 Sarlandets Geologiforening
Erna Sol§s, Moy
4890 Grimstad

31 Telemark Geologiforening
Postboks 749 Borge§sen
3705 Skien

32 Tinn og Rjukan Steinklubb
Postboks 109
3661 Rjukan

33 Trandelag Amatargeologiske
Forening
Postboks 953
7001 Trandheim

34 Valdres Geologiforening
Postboks 134
2901 Fagemes
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35 Vestfold Geologiforening
Poslboks 2105
3103 Poslerminalen

36 Alesund og Omegn
Geologiforening
Postboks 237
6()(llAJesund

Foreningsliv

37 0vre Hallingdal
Steinklubb
Postboks 296
3570 AI

38 0vre Romerike
Geologiforening
Poslboks 59
2081 Eidsvoll

PA de f01gende sidene vii vi presenlere steinforeningslivel i all sin bredde og
mangfoldighet. Den enkleste mAlen Agj0re del pA er Agi ordetlil foreningene selv.

Mange foreninger sender STEIN m0teinnkallinger, Arsm0tereferaler, lokale
meldingsblader. Det er vi takknemlige for, del holder oss informert og gir
muligheler til Abringe del videre ut til yAre lesere.

Del er ikke hell enkelt Avite hvor vi skal begynne, kassellene og permene med
informasjon fra foreningene er veIfylle. Vi starter med dagens post fra Sarpborg,
arbeider oss nedover i dokumenthaugen og slopper nAr de lleste omrnder er dekket
eller nAr det er slutt pA plassen i delle nummeret av STEIN. Det ligger ingen
kvaliletsrangering til grunn bak utvalgetavsloffet. VArtsiktemAI har kun vrertA vise
bredden i foreningslivet. ghw

Til medlemmene!
GreAker, 17.08.92

Medlemsm0te: Onsdag 2 september kl. I9:00.

Vi starterh0Stsemeslerel med en gammel kjenning". Det er Bj0rn Bj0rnstad som
kommer til oss igjen, og denne gangen vii han forte lie Iill om del vi kan lese ut av
geoIogiske kart. Det er ikke hell slik at vi kan se pA et kart at akkurat der finner vi
fine krystaller av dill eller datt "ikke der, lilltil venstre!"), men sammenholdt med
annen kunnskap innen geologien vii den informasjonen vi finner pA kartet gi oss
gode tips om steder Alete pA.

Ellers bli det kaffe og kaker, utlodning og sleinprat. Lokalet er Apent [ra k10kka
18:00 for uformell samvrer, mikroskopering, boktitting, bylling osv.
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Ellers ser m0teprogrammet [or h0sten slik ut:
7.okt.: Dagen for Abytte, selge, kj0pe, vise fram stein, sp0rre om hva det er

man har funnet osv. Ta med sommerens funn! Kanskje en aUksjon?
4. nov.. : Kjell Hasle (m.O.?) viser Iysbilder fra ferie- og steinturer.
2. des.: Julem0te. Vi hygger oss med god mat.

H0stens turer:
13. sept.: Drammensomr§det: Satabruddet p§ Konnerud: Vesuvian mm., s§ til

Myrseter for de som orker: Vesuvian, andraditt mm. Evt. f.eks.
Lierskogen pukkeverk pA hjemveien, zeolitter mm. Vi kj0rer fra P
plassen vKPS/gamle E6 kl09:00.

11. okt.: Boksj0en: Beryll, sekundrere berylliummineraler. Framm0te pA Tor
get (t0mmerfl0teren) kl. 09:00.

For alle turer gjelder: De gAr uansett vrer. Ta med mat og drikke for hele dagen,
varmt t0y og regnt0Y. Hammer meisel, graveredskap, aviser til Apakke funnene i.
Huskvemebriller og arbeidshansker! Hvis noen trenger skyss pr0ver vi §ordne det,
ring noen i styret!

Vi minnerom 0AK-turen til Vestfold 28.-30 aug. (se info fra f0r sommeren). Fra
de andre kubbene ser det ut til § bli en fin gjeng som reiser, men det er s§ vidt vites
fortsatt noen hytter ledige. NB! De som har tenkt seg avg§rde m§ gi meg beskjed
senest fredag 21.8. kI.21:00, da rekene m§ bestilles!

Der er fortsatt et par ledige plasser pA h0stens s01vkurs (se info fra v§ren, kontakt
meg hvis du sayner den.) Gi Iyd snarest hvis du er interessert!

VEL M0IT !!!

Vennlig hilsen
for styret

Jan

Fra turreglene til Steinklubben, Oslo, Tegninger, Bj0m "Tenke naturvem"
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Thr til
Tinnsj~en
24. mai 1992

Nyyydelig vrer for li dra pli steintur
og bra deltakelse med hele 16 stk. fra
Kongsberg, Notodden og 0stfold.
Guider for dagen var Kjell Trengen og
Per Nrerb0.

Med en gang vi kom fram, kastet
de Oeste seg over steinmasscne og
fjellsidene i veiskjreringene. Andre
valgte en noe roligere start med
matpakke og kaffe.
Undertegnede koste
seg med li ligge pal
i solen det meste
av tiden.

Dagen ble
preget av
febrilsk aktivi
tet, spesielt i
druserom i
fjellsiden. Til
sine tider var
det bare
pompen og
"bakbeina"
som stakk fram av hullene.

Fra vlit og srerdeles klebrig leirslam
ble det tatt ut store og smli kvartskrystal
ler i forskjellig forfatning. Det ble ogsA
funnet hematittog r0<le feltspatkrystaller.
Men kvartsen monnet nok mest og tyn
get godt i diverse ryggsekker.

Det ble en skikkelig hyggelig tur og
mora var det at sli mange hadde m0tt

opp.
Vel hjemme ble kvartsen spylt med

hageslangen for li fli bart leiren. Kvart
sen"isteseg li vrere hvit oghadde mange
fine former.

Thr til
T~rdal
12.• 14. juni 1992

Etter over en mlined med sol, dro
vi avglirde fredag med m0rke regn
vrersskyer over oss. Heldigvis holdt

det seg t0rt mens vi
var ute, men betrak

telig kj0ligere var
det blitt. Seks
stykker hadde

m0tested pli Voie
Camping.

L0rdagvar
guiden vlir

Olav Stien; en
riktig koselig
og hjelpsom

kar
som tok

oss med til
H0ydalen. Der var vi mesteparten av
dagen sammen med Askim Geologi
forening, samt noen nederlendere som
tydeligvis hadde vrert der f0r. Fant di
verse mineraler. Kan nevnes: Nydelig
lepidolitt i forskjellige varianter, bioti tt,
tysonitt, gadinoli tt, massiv topas,
yttrotantalitt og amasonj tt. Vi betalte kr.
30,-pr. kilo fordetvi tok medoss, ogdet
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gjorde nok Sill til at vi var n0kteme med
hva vi barmed hjem. Trorvi var fom0yd
med resullalel

L0rdags kveld var det tradisjonen
tro, grilling. Men vi savnet jo Oere av

. \
forenmgens medlemmer.

Sllndag bar det i vei til Kleppe, hvor
noen av oss harvrert f0r p§ foreningstur.
Denne gangen ble bruddet, som I§ et
stykke opp i Iia overen demning, saum
fart me<! ellill mertrenel blikk. I hoved
sak var det amasonill og beryll vi fant
der. P§ hjemvei gikk vi rell ned til
demningen. Del var megellite vann og
noen av oss fant bl§ beryll under den
tidligere vannstanden. FOr0vrig ble det
en lang lur tilbake til bilene langs
"slranda", som for det mesle besto av
digre kampesteiner. Joggesko var ikke
hell tingen der.

Dagens guide het Johnny Nyberg,
innehaver av "Amasonillen" i T0rdal.
Takk for turen.

Tekst og tegning: Grefe
Fra KOG-nyll 1/1992

Ledelse (v§roverskr.)

Mange foreninger bar dyktige
og ikkeselviske ledere som
arbeider Ar etter Ar med Adrive
foreningene pA beste mAte.
Jail Thorsell, KOG, er en av
disse. Han dr~fter i foreningens
interne medlemsblad sin egen
egen og foreningens situasjon.
Det er ord i alvor som vi aUe

~r merke oss. Hva kall gjl1res?
"
Hva er s§ problemet? Jo, eller et

stadigsynkendeaklivitetsniv§ i forenin
gen de siste §rene, riktignok med sm§
utslag i riktig retning, synes n§ inleres
sen § ha n§dd el bunniv§. Servi bort i fra
juniorene (og del b0r vi ikke gj~lre, for
der er interessen og aktiviteten absolull
p§ topp), har vi 90 - 100 voksne med
lemmer i foreningen. Da lillaterjeg meg
§ synes det er elendig n§r de Oeste
foreningsturene de sisle 12 m§nedene'
har samlet 4 - 5 deltakere. N§r det om
trenl ikke har vrert el menneske § se p§
de §pne tirsdagskveldene. N§r oppfor
dringer om bidrag til mineralsamling,
guideheftesamling og minnebok slort
sell harblill m011 med 0red0vende taus
hel. Og n§r fors0k p§ kursvirksomhet ,
enten i regi av foreningen eller i
friundervisnings-regi, kun fanger 0rli
ten interesse. Driver medlemmene all
sin stein-virksomhel hell for seg selv
eller i sm§ grupper, eller er inleressen
rell og slell s§ liten som vi i styrel ffir
inntrykk av? En ling er sikkert: Aktivi
tetsniv§et i foreningen 0ker ikke hell av
seg selv, og me<! dagens alctivitetsniv§
tror jeg det blir vanskelig § holde p§ det
som kommer av medlemmer.

Hadde noen fortall oss at det for
eksempel er turm§lene som er uinteres
sante eller m0tetemaene som ikke fen
ger, hadde egentlig all vrert fryd og
glede, forda kunne vi gj0re noe med del.
Men Iikegyldighet er den beste
motivasjonsdreperforstyremedlemmer
som 0nsker § gj0re en jobb....
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At det likevel[ungerer i KOG vitner deue brevet til medlemmene om :

···········H0STENS M0TE. OG TURPROGRAM··········
Vi kommer tilbake Iii et mer utf0flig program for KOG etter ferieavviklingen, men
har tatt med f~lgende:

Helgen 8.·9. august: NAGS-messe pA BarkAker ved T~nsberg.

Onsdag 12. august: Kveldstur til Bj~rndalsetersyd for Kongsberg. Turen blir lagt
her satt opp pA nytt da guiden ikke hadde anledning til Am~te sis!.
Mineraler vi kan finne: Hedenbergitt, nusspat, granat og kvarts i praktfulle
sammenslillinger.
Turleder blir satt opp senere, og denne gangen vii vi s~rge for A ha nere
reserveturledere i bakMnd!
Avreise fra Bergverksmuseet kl. 1800.
Torsdag 27.august kJ. 1900: Medlemsm~te i Lillesalen pA R~e Kors-huset: Ta
med funn fra i Sommer for "framsyning-bytting" Husk at det er mengden av
materiale hver tar med segsom beslemmerom kvelden skat bli en suksess eller ikke.
Og aile dere som klager over al del aldri er noe mineralbytting pA m~tene: Benytt
sjansen nA!
SIlndag 30. august: Dagstur til Dalane, hvor vi finner rent kobber. Vi hadde tur dit
i fjor, og del ga absolutt mersmak. Bli med hvis du ikke hadde anledning sisto
Avreise fra Bergverksmuseel kl. 0900.
Helgen 12.·13. september: KOG-MESSA pA Bergverksmusee!.
Helgen 19.·20. september: MOSSEMESSA.
Torsdag 24. september kJ. 1900: Medlemsm~te i Lillesalen pA R~de Kors-husel.
Torsdag 29. oktober kJ. 1900: Foredrag ved f~rstekonservalor Inge Bryhni,
Mineralogisk - geologisk museum. Klimaforandringene de siste 100 000 Ar. Hva
skjedde i Norge?" Norsk Bergverksmuseum, foredragsalen. (Blir annonsert i
Laagendalsposten)
Torsdag 26. november kJ. 1900: Medlemsm~te i Lillesalen R~e Kors-husel.
AIlejuniorene er hjertelig velkommen Iii Avrere med pA de vanlige foreningsturene,
dersom de har voksen med.
Og apropos juniorer, vi voksne kan virkelig ikke vrere bekjent av al juniorturene
samler 4 - 4 ganger sA mange dellakere som voksenturene! Hvor er aile dere rundt
90 voksne hver gang vi har steintur pA programmet?
Vi hAper spesiell al vi fAr se noen av yAre nyeste medlemmer pA h~stens m~ter og
turer, etterhvert som de bli kunngjort.
Vi be"ytter anledningen til Aminne om medlemskontingenten. Har du ikke betall
den, sA gj~r del nA! GOD SOMMER! Styret
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En arsberetning
Arsberetninger skat og bor gjenspeile
foreningslivet i perioden. - Og Iitt om ptanene og
arbeidsoppgavene framover:
Nedenstaendeerhenlel fra angjeldende forenings lidskrift, Lilhofilen
m.1/1992.
ViisterAs AmatOrgeologiska Siillskap
Verksamhetsberiittelse fOr verksamhetsAret 1111 1990 - 311101991.
Verksamhelcn under Aret hari stort fOljtsamma monster som fOregAende k Vi har
haft ti~ mAnadsmoten enligl utsiinda program, med fOredrag, bildvisningarl
grupparbete och auktioner m. m. UnderAret har fdrsaljning av mineral, verktyg oeh
fyndortsbeskrivningar skett. Lotterier vid varje mAnadsmole har varit ett naturligt
inslag.

Styrelsen harhaft tre prolokollfordastyrelsesmoten. Styrelsen haroehsAdeltagitoeh
behandlat arenden vid nAgra av de fyra masskommitemoten, som hAllits infOr
mineralmassan.

Under Aret har tre endagsutflyler anordnats samt en gredagersresa til Alno
Sundsvall, dar vi togs om handav Sundvalls Geologiska Sallskap med dcn aran.
Endagsutflyktema gick till Stollberg, MaImgruvansamtOrmberg- oeh Aggruvorna.
Vidare besokte Norrkoping Stenklubb, Norberg oeh Riddarhyttan under VAGS
vardskap. Overnattingen skedde vid Borntorpets fritidsgArd, Skinnskatteberg, dar
varden Goran Forsberg ordnat rniddag. Denna fOljdcs dagen darpA av LUNCH pA
Baslnasvarpen infOr cntusiastiska deltagare. En Iiknande arrangcmang gjordcs fOr
Stockholms Amatorgeologiska Sallskap den 20 - 21 sept. avcn denna gAng med
LUNCH pA Bastnasvarpen.

Ijuli reslc nAgra VAGS-medlemmerlill Harz og Sauerland iTyskland tillsammans
med mcdlcmmar frAn Norrkopings StcnkIubb, Halland GeologikIubb och Ostra
Varrnlands mineralklubb. Hci nz Pfotenhauersvaradc fOrarrangemangcttillsammans
med sina Iyska vanncr. Rcsan som forctogs i minibussar blev myekellyekad.

Den 13 - 14 juli var dcl Gruvans dag i Sala. Lange Johansson oeh Pcler Fcls, Rolf
Carlsson m. fl. dcltogsom utstiillare, visademineral, inforrncradcomMincraljaklen
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samt ordnade mineralleting pA varphOgama, Det senare var eUlyekal inslag for de,
under bMa dagama, manga besokama.

Den 25 augusti var del anyo (pAny) Gruvans dag i Sala. Lange Johansson og Peter
Fels hOll igang infiir en mindre publik oeh regningt vader.

Mineraljakten fanns aven i ar vid Korstiimman i Skinnskaueberg. Jnfiir manga
bcsiikare visade Kerstin Westling oeh Karl-Jvar Grusell mineral och pratade
geologi. Kerstin Westlingharavenstiilll ut mineral viden marknad iSkinnskaueberg,
vid JamelS Dag i Karmansbo och vid Riida Jordens Dag i Riddarhyttan.

I Fagersta har Bengt Hogrelius medverkal med mineraler pA Bruksledens dag.

Undersomrnaren har Peler Fels oeh Karl-Jvar GruseJJ tillsamman haft kurs igeologi
pa Folhoskolan i Skinnskaueberg med dellagare frlln meJJansverige oeh aven
Danmark.

Peter Fels har haJJi t kurser istenslipning, en somarveeka samt en helg saval var som
hOst, pa Tiirna folkhOgskola.

Aven iar har Folke Siiderling haft en kurs igeologi med mineralogi pa Pensionars
universiletet i Vasteras under varen och hiisten.

Dagny Folke oeh RUI Lagergren haler under hOsten 1991 en kurs i geologi oeh
mineralogi fOr medlemmar i FrikyrkJiga SludiefOrbundet i Vasterlls.
Fran HaJJstagruppen rapporteras om studiecirkJar i geologi under Gunnar Ryman,
13 deltagare, isteinslipning under Bo Erikson, 11 dellagare, samt en silvercirkel, 7
deltagare. Bo Lage Larsson har samordnat kursverksamheten. UlStaJJning pA
FolkelS Hus och mineralmassa i Hallstahamrnarsaml egna utllykter, arandra inslag
i den Iivliga aktivilelen i Kolbaeksdalen.

Vid en handverksmassa i HerrgardelS servicehus i Vasteras, har ullemo Svedlund
deltagit med visning av mineraler.

Heintz Pfotenhauer har meJJan 21/9 och 12/10 haft ulStiiJJning i bambibliotekelS
fOnster infor var mineralmassa.

AreIS mineralmassaagde rom iSl.lIianskolan den 5-6oktobermed nyU publikrekord.
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FIer utstallare oeh mera uthyrde bordmetrar var det ocksli. RiksfOrbundet, SARF,
hall styrelsemote. Trots viss oro infor massan p.g.a. ombyggnad i skolan kunde
massam genomfOras ~ et hedervart oeh framg~ngsrikt satt. M~nga utstallare
lovordararrangemanget, liksomdetta ~rVLT:s reporter. Fordenna framg~ngsvarar

mgnga idogt arbetande medlemmar.

Under ~ret har VAGS fgtt fOrdubblat lokalyta i Mariaberget. I de fyra rum, som vi
nu disponerar, har vi installerat ett antal nya glasmontrar fOr att lagga upp v~r

samling, v~r litteratur och v~ra redskap. Dette arbete ar ~bO~at oeh blir en
hovuduppgift under 1992 att slutfOra. Forsta delen av arbetet genornfordes
fOrtjenstfulltav FolkeSOderling, Heinz Pfotenhauer, Lennart Groop, Arne Kallstrom
samt Jan TomeI!. En arbetsgrupp under Frej Sandstrom leder det fortsatta arbetet.

Den31/101991 varantaletmedlemmar iVAGS, 290, darav30ungdornsmedlemmar.
Den stadgeenligt (vedtektfestede) faststallda grsavgiften harvarit fOrvuxen 80:-, fOr
familjemedlem 40:-och forjuniormedlem lO:-kr/k Avde30ungdornsmedlemmama
ar 1 i ~ldem 12-13 ~r och de oviga i ~ldem 14-25 k

Kontakter har upprattMllits med andra amatorgeologiska fOreningar i Sverige.
VAGS programtidning, Litofilen, harsants till samligaamatorgeologiska fOreninger
i Sverige, till n~gra fOreningar i Norden, samt til SGU, representanter fOr Vaster~s
kommun, Stadsbiblioteket m. fl.

Liksom tidligare har VAGS deJtagit i RiksfOrbundets arbete. Karl-Ivar Grusell ar
viee arM. (nestleder), Tore Steen sekreterare, Ingrid Grusell valberedare oeh Folke
SOderling revisor. Tidnibgen STEIN har hafr 29 prenumeranter (abonnenter) fr~n

VAGS under ~ret.

Vaster~s den 31 oktober 1991
(underskrevet av leder og fern styremedlemmer)

Dele funn med andre turdeltakere
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ikke kaste steiner

Inntrykk fra en nybegynner
Sam nybegyner og nylt medlem av

OG harjeg i den korte tiden jeg har veert
med samlet noen inntrykk. Det virker
som det er et ganske godt og positivt
milj0. Sam Ase Holst en gang sa: "uan
selt bakgrunn, fra andre milj0er eller
yrkesmessig sA har vi en ting felles som
overskygger all nAr vi m0tes. Det er
hobbyen vAr, steinerog mineraler." Hvor
lidenskapelig denne interessen kan bli
vet bare de som driver med dette, selv
jeg som nybegynner har allerede blilt
bitt kraftig av basillen.

Jeg har alltid veert glad i Aferdes ute
i skog og mark, lytte til stillheten og
naturens lyder.Jeg harplukketmed meg
en og annen rarogartig tingsomjeg har
funnet pft min vei, noen ganger og~ en
stein eller to som jeg syntes var ekstra
fin. am de hadde noen interesse i en
amat0rgeologs 0yne tenkte jeg jo ikke
pA da. .

Men ~ traff jeg en person sam ga
meg et enda rikere syn pft hvilket under
verk naturen er og som ganske raskt
overbeviste meg om at stein ikke bare

var stein. Det var Tor. Jeg tror ikke jeg
hadde snakket med ham i mer enn ti
minutter f0r jeg forstod at her var det en
som hadde en sann og oppriktig inter
esse for en kjeer hobby. Han fortalte om
bergkrystaller, druser, stuffer og fore
komster. ElterpA husket jeg ikke sA mye,
men jeg visste med meg selv at jeg her
hadde fAtt en interesse mer i livet. Etter
flere samtaler med Tor pluss lilt lese
stoff begynte all Afalle IiIt mer pft plass.
Jeg har nA begynt Ahuske navnene pft en
del mineraler og fAlt meg en liten sam
ling. Etterhvert hAper jeg det skal bli
mye mer.

SA vii jeg gratulere klubben med de
20 Arene og takke Tor og de andre som
var med A startet "dcngang da". Jeg
hftper at klubben kommer til Aeksistere
i mange Ar og at interessen og det posi
tive ved hobbyen vAr vii styrke samhol
det enda mer.

Gratulerer med dagen som vaT den
11. mai!

Liv Prian, fra OG-nylt
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Spesialtur til
Idar-Oberstein

Tjueseks steininteresserte fra 0stlandsonmidet,Trfjndelagog Nordland
var i slutten av mai m~nedp~ steintur til TyskJand. Tilldar-Oberstein
en by med vel tretti-tusen innbyggere, bvorav nesten en tredjedel er
beskjeftiget i steinindustrien.
Det varen ni dagers tur med besfjk i museer, sliperier og gruver. Turen
gikk-> Hamar -> Elverum -> Magnor -> Gfjteborg -> Kiel -> 1-0.
Initiativtaker og reiseleder var Nils Hartung.

Stortromling i gang

Flere av gruppens medlemmer var vakkert.Alleslagsmykkestenerogflotte
ennli ikke av de hell tore steinkjennere, druser. Ogsli imponerendedyr-ogblom
mens andre var meget dyklige samlere. sterskulpturer av stein var utstilt. I agat-

Vel framme i Idar-Oberstein gikk vi og koppergruvene ble vi fortalt om ar
gjennom det op~atte programmet for beidet i gammel tid. Datidens Mrde
turen de kommende dagene. arbeid igruvene gikk bokstavelig talt pl\
F0rste dag helsa 10s. Arbeiderne, - menn, kvinner

vardetbes0kietgammeltsteinsliperi og bam, kunne bli bl\de blinde og d0ve
som i dag baserer seg pl\ turister og er av de elendige arbeidsforholdene.
museum. Diamant og edelstensb0rsen Det var anledning til li grave ener
var neste stopp. Her fikk vi se mye stein i agatgruva. Dette ble gjort noen
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dager senere. De to f0rste dagene ibyen
hadde vi med oss tysk guide. Hun var
meget engasjert og utf0rte jobben godt.
Hun fortjener en honn0r for dette.
Den tredje dagen

var vi p~ bes0k i mineralfirmaer. p~
et naturskj0ntsted som heterKirschwei
ler fikk vi kj0pt r~stein av forskjellige
slag til kilopris, men ogs~ smykkestein
og ferdigslipte steinvarer. Det meste av
r~steinen blir innkj0pt i r~blokker fra
andre verdensdeler.
Den neste dag

inntok vi plass ibussen igjen og reiste
til fe~estedet Traben Traba og ble med
p~ Mttur p~ Mosel. Vi gikk i land ved
BemkasteI. Det er en vakker by med
mange g~rderi bindingsverkstil. Hervar
de eldre husene tatt godt var p~.

Samme ettermiddag avla vi et bes0k
p~ et vinmuseum og fikk smake yin med
mat til hos en av stedets vinprodusenter.

Fredag, og siste dag i ldar-Oberstein

Ikke klatre i farlige berg

var avsatt som fridag. Mange ble Iikevel
med til agatgruva i Steinkautenberg for
~ graveetteragaterselv. Senere~ dagen
var det handletur til byens mange
steinfoertninger.
Den siste

kvelden sammen p~ tysk jord samlet
vi oss til en kameratslig kveld med mat
og drikke, noe som satte fres p~

snakketrangen.
Vi forlot byen tidlig 10rdag morgen

og kunne g~ ombord ~ fe~a i Kiel ved
6-tida p~ ettermiddagen.

Som avslutning og hyggelig
overaskelse ble vi invitert til kaffe og
nystektevafler~ Glorvikeng~rd i$o10r.
En varm takk til vertskapet Kari og Ola.
Ogs~ en hjertelig takk til busssjM0ren
v~r,KAre som st0dig og sikkert f0rte
bussen aile dagene.

En oppsummering av turen m~ bli;
et aile tiders opplegg, mange av del

takemeerallerede klare forny utfart om
et par ~rs tid!
Karin

Ryd'" Off t ttu 0'1.

Fje,~. sf.i~t,. F"<>
9,.·ft., o~ v.,b""",,,.

Rydde 0PP, }jerne steiner fra gr¢fter og
vegbaner
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Gol igjen
av Niels J. Abildgaard
Da Pers hoteH skuHe gjenta ljornrets veHykkede steintrefT, valgte man
d satse pd et 3 -dagers arrangement iPinsen, istedet for en vanlig belg.
Akkurat det var vel ikke srerlig lurt. De av ass steinfolk som er gin og
som llosker d fortsette d vrere det) bflr heHer prioritere familiesamvrer
i en slik helg, selv om sosialt samvrer med likesinnede er aldri sd
fristende. Ta familien med, vii noen si. Men for det fllrste vii da
oppholdet da bli betydelig dyrere, for det andet er det one sA at
ektefeHen og ungene kan beberske sin entusiasme og ikke fllier seg

bjemme i miJjlJet

Eller ankomst fredag kveld sliflet vi
bekjentskap med Pers ta-selv-middag,
som vanskelig kan beskrives, den skal
oppleves.

F0rste foredragsholder l0rdag for
rniddag var den populrere Bergens
geologen 0ystein Jansen (Universitetet
i Bergen) som ga en lengre. men for
holdsvis lellfallelig innf0ring i del a
forslJl geologiske kartogderved faettre
dimensjonall innblikk i hva som skjuler
seg nedover i berggrunnen.

Eller en kort pause var det Gunnar
Raade (Geologisk museum i Oslo) som
skulle utvide var horison!. Raade hadde
valgt emnet "Nye mineraler og gamle
mineralnavn". Han tok f0rst utgangs
punkt ide nesten 3500 rnineralnavn som
er kjent iverden idag. Antalletavde nye
mineraler har de siste 20 arene 0kt med
mellom 50 og 60 pc. ar I 1982 var tallel
ikke mindre enn 109! Dernesl fikk vi en
beskrivelse av del arbeide som kreves i

forbindelse med bestemrnelse. beskri
velseog navnegodkjennelse intemasjo
nail, av et antall nyll mineral. (Se ellers
STEIN92/2, redanm.)Vistedu fOf0vrigt,
at flest mineraler er oppkalt efter for
skerc (35%), demest f0lger lokaliteter
(28%) og mineralslektskap (12%). Kun
6% har fall navnel tilknyllet samleren.

L0rdag eftermiddag ga den kjente
rnosaikkunslneren Harriet Backer rra
Oslo oss en levende beskrivelse av rno
saikken gjennom tidene og om hcnnes
og utvikling frem til idag. Hennes store
Iidenskap utenom mosaikk. er arkliske
str0k hvor hun reiser sa ofte hun far
anledning. og heldigvis,- med fotoappa
ratet klart. Derfor var hennes
Iysbildeserie sterkt preget av Gr0n1and.
Jan Mayen og Svalbard hvor hun bade
finner stein og inspirasjon. am s0nda
gen fikkendelavoss leilighet tilhlJl ule
i del fine vreret og lage egne
rnosaikkbilderunderkyndigveiledning.

•
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HAR/(IET BACKER

Harriet Backer ved Ulstillingen sin

For0vrigt ble dagen brukt til § selge
og bytte mineraler(alle som 0nsket bord
kunne t! det), se i mikroskop, diskutere
forekomster og slikt. Bico Norge var
ogs§ i §r p!\ plass med mikroskoper med
fotoutstyr, noe som ga anledning til §
silcre seg portretter av egne mikro
mineraler.

Hans Vidar Ellingsen fra Oslo hadde
med seg sin datamaskin, og via stor
skjerm, demonstreret han et program
system som han harutvikJet isamarbeid
med STEIN og Tiki-data. Alt efter hvil
ket behov den enkelte samIer har, utover
selve grunnprogrammet kan det bygges
ut med basisdata om f. eks. norske mine
raler og forekornster, f1uorescens (kort
ellerlangb0lge, Iitteratur, identifikasjon

m.v. Delle fine og nyttige programmet
var fonwrigt omtaIt i STEIN 92/2.

Jan Skagen p!\ Pers haddeogsA denne
gangen lagt ned et stort arbeid, med
st0tte fra medlemmer i 0vre Hallingdal
SteinkJubb. En del av medlemmenestilte
dessuten utmangeegneflottestufferfra
distriktet.

Deltakerantallet - 45 - vaT 30 frerre
enn §ret f0r. Det er min overbevisning,
at ved 11 legge steintreffet -93 til en
vanlig helg i mai, og med en fristende
steintur innlagt, som det ikke var i lir,
samt et eller flere interessante foredrag,
kan antallet fordobles.
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Redaksjonelt

sleiv-

kudd

STEIN har utvikle eg til Abli et mege
godl og inleresanl blad for all
sleininleresserte. Bladel har blandl annel
engasjert seg for 11 rydde opp iden jungelen
av lover og regler som gjelder vl1r hobby.
Delle er meget positivI og vii forhl1pentlig
vis vrere med pl1 11 0ke forsll1elsen for
n0dvendighelen av klarere regler pl1 delle
omrl1del.

MeniSTEIN nummer2/92menerjegal
redakl0r Geir Henning Wiik preslerer 11
skyle langl over mID med sill innlegg i
spaIten "Redaksjonelt".

Redakt0ren presenterer her sine d11rlige
erfaringer med to tyske "studenler" h0Slen
1989. Tyskernes fremferd, slik den er be
skrevel i innleggel, er i h0y grad klander
verdig for ikke 11 si renl skammelig.

Med denne hislorien som ulgangspunkl
f01ger en lengre lekse om farene med EF og
E0S. Ja man blir neslen sillende igjen med
en f01else av al del ved yAre grenser sl11r
horder av profillgale og griske ullendinger
som bare venlerpl1del rellesignalel for 11sill
til for fulll. Og delle signalel er if01ge Wiik

selvf01gelig el nors Iii 'E0S evenlueIt
EF.

Delerdessverreslikal delalItid vii vrere
en del useri0se samlere/forhandlere som
0delegger for den slore skaren av rerlige og
seri0se sleinsamlere. Del linnes slike per
soner i aile leire ogsl1 blanl nordmenn.
Samlidig forhindres og one direkle forf01
ges sleinsamleresom pl1rerligog redeligvis
ul0ver sin hobby.

Hovedsaken b0r derfor vrere 11 arbeide
for 11 oppnll en lovgivning som gj0r al aile
seri0se sarnlere kan ul0ve sin hobby i fred
ulen ulidig innblanding begrunnet i el one
uklart og Iildels dllrlig regelverk.

Del b0r samtidig finnes virkemiddel
som gj0r del mulig 11 plukke ul de "rl1lne
eplene" og slraffe disse pll en hensiklsmes
sig mille.

PI1 samme mille som mange nordmenn
samler slein i utlandel b0r del selvf01gelig
vrere mulig for ullendingerpll bes0k iNorge
11 plukke slein og vandre i vl1r fine natur.
MEN disse mil i tiIIegg til disse rellighlene
ogsl1hadesarnmepliktersomsleinsarnlende

153



nordmenn. Her tenkes det pA varsom frem
ferd, bruk av kun handverkt0Y silsom ham
mer, opprydding osv.

Pft bakgrunnavdette finnerjeg det Myst
upassende at Geir Henning Wiik benytter
spalleplass i STEIN til mermest Aformane
aile steininteresserte til Avrere negativ til
EFIE0S. Dettemens hansamtidiggreierut
om sitt eget standpunkt.

STEINs ieserskare rnA n0dvendigvis
vrere en uensartet gruppe moo ulike mernn
gerom mye her i livet. Nftr det gjelder EF/
E0S, rnA vel en hver leser fA loy til Agj0re
segopp sin egen mening ut fra et hethetssyn
om hva som er best for landet. Det blir vel
litt snevert A skulle avgj0re dette store
sp0rsmftJet ut ifra hva som gagner stein
samlere i Norge.

Uansett er dette en diskusjon som
ikke h0rer hjemme i STEIN. Redakt,,
ren b"r heller fornette med det han gj"r
best, nemlig Adrive et blad for stein
interesserte, og ikke fors"ke Ari poli
tiske kjepphesler.
Lars Erik Flygel

STEIN

verk fra "Dagens NlErlngsllv", IlErle
leksenmin derkan mansi. Denneavisen
er eller min erfaring solid ag Iii d slale
pd ndr del gjelder slike ling.

Ellers kan jeg Ikke se aljegfarmaner
leserne Iiinoesam helsl. Trekke slulnln
ger gdr jeg ulifra al vdre lesere klarer
ulen hevetpekefinger fra min side. VI er
heller Ikke sd Innbilske al vi anser ass
for d vlEre I nlErhelen av d vlEre
oplnionsdanner I EF/E0S - saka. Llke
vel vii vi vlEre sd aktuelle sam mulig og
jeg mener al lederarlikkelen holdl seg
godl Innenfordel sam er lemaelfor delle
Iidskriftel, - sleln. Pdslanden am al jeg
er ute d rir politlske kjepphesler holder
derfor ikke, jeg synes den er urlmelig.
Hvis rall1ll1ene skulle vlEre sd /range,
ville bladet vlEre beslljent med en refe
renl til redakl¢r, for skrlveglade og re
f1ekterende mennesker ville fori om
komme av klaustrofabl under slike vil
Mr.

Lill prlnsiplelt:
F¢rsl; lakk for ros, del trenger vi Bladelsspaltererdpneforallelesere

alltld. sam vii skrlve noe am sleln. Delle gjel-
JegerenlgmedFlygellet~ der uavkorlel og omfaller selvsagl

par ling, .~ .' MdeLars Erik Flygel og Gelr Hen-
Del finnes brodne kar I aile!,. '\ ;it, nlng Wlik, selvom sistnevnle er re-

lelre og av aile nasjonaliteler. ~.:, :,,~ dakl¢r. Delle er ~anlig nors~
Inleresse for slem er 1111 sn .. ,l f pressesklkk bdde I

veri d ta el avgj¢rende sland-· gspresse, ukepresse
punkl til EF/E0S pd. og fagpresse.

LIII am Flygelskarakterlstikkav min Jeg vii ogsd opplyse
lederartlkkel: am al meninger sam kommer fram I

Delpdslds at jegglr "Iekse", "forma- slgnerte artlkler er del forfalleren sam
ner Iii". Leksen var hentel fra ojJislelle stdr for.
E0S - dokumenler. Jeg hentet opplys- ghw.
nlngene sam var relalert Iii steln/berg-
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Darlig
mineralkultur

eller
entusiasme?

Roy Kristiansen har i STEIN nr. 2/
1992 gitt en meget grundig og nyttig
gjennomgang av den omfattende doku
mentasjon som er n0dvendig for at et
nytt mineral skal kunne godkjennes av
kommisjonen for mineraler og
mineralnavn i International
Mineralogical Association (IMA). Ar
tikkelen bekrefter at det er n0dvendig
med et nrert samarbeid mellom entusi
astiske amat0rgeologer, praktisk arbei
dende geologer og vitenskapelige
geologimilj0Cr, noe de fleste innenfor
disse grupper 0nsker.

Kristiansen gir enkelte eksempler pA
oppslag imassemedia som adskillerseg
s~ meget fra vitenskapelig m~te ~ pre
sentere nye mineraler p~, at han viI kaHe
detd~rlig mineralkultur. Oppslagene om
mineralfunn i Amotsdalen kritiseres
spesielt.
Undertegnede har tre kommentarer:

Arnat0rgeologer og andre m~ ha
lov til ~ glede seg h0ylytt n~r de gj0r hel
spesielle mineralfunn.

Selv om et mineral enn~ ikke er
ferdig dokumentert eHer godkjent in
ternasjonalt som unikt og nytt, b0r det

vrere tillatt ~ gi det et forel0pig navn
inntil man har fullf0rt 10pet med s0knad
om lMA-godkjennelse, og ikke stoppe
etter f0rste oppslag.

~ravi ereHerukebladerensjel
den gang bringer nyheter om g co 
logiskegodbiter, ervinklingen ofte min
dre n0ktern enn intervjuobjektel.

Undertegnede er ideeIt sett enig i at
"bidrag til vitenskapen skal vrere useIv
iske", men m~ erkjenne at de frerreste er
del. De Oeste vitenskapelige fremskritt
har vrert drevet frem av 0nske om egen
anerkjennelse, karriere eller velstand.
Oppslag om sensasjonsfunn er, dersom
det ikke ligger uredelighet bak, oftest
akseptableog positive utbl~ningersom
vekkernysgjerrigheten blandt publikum
for v~r felles interesse - geologien.

Isbrekken 0nskes Iykke til videremed
dokumentasjon og registrering av det
nye mineralel. Lykke tilog~ til de andre
entusiastiske amat0rgeologene i milj0Ct
rundt Driva Steinsenter i Oppdal!

Peter Chr. Sandvik
Styremedlem,Tr0ndelagArnat0r
geologiske Forening
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spratt ut og ned pii bakken. .... Trodde
jeg. For da jeg skulIe sette den p1i plass
igjen sii jegat den faktisk allerede var pii
plass, - spissen! Tvers avo Ja,vel hm,
hm. Sii var det flatmeiselen. Pii plass
med den. To slag, - bang Ivers av, ogsii
med denne. - Jeg miitte Ie.

Forii forsikre megomatjeg ikke ville
d0mme feil, dro jeg opp av sekken
reservemeiselen min. Den er omtrent av
samme dimensjon som de to brukne.

Den bIe satt p1i plass idet lille hullet etter
spissmeiselspissen. Fire slag med ham
meren og 10sflaket 10ftet seg pent.

Jeg kan forsikre om at det hele tiden
var rene slag, i meiselens Iengderetning.
Billigmeislene er med andre ord full
stendig ubrukelige til viirt bruk. Stli
let(?) de er laget av kombinerer iipenbart
ikke seighet og hardhet pii en slik miite
at de kan brukes p1i stein. Denne redska
pen kan neppe brukes pii annet enn
pimpstein - lavatuff eller annet isopor
liknende materiale.

Produsentland: Kina (folkerep.)
Import0r/grossist (som skal prise seg

Vi pr0ver
Jeg er rett som del eren lur innom han

Jan p1i bua, noe byggevirksomhet har
jeg hatt g1iende her p1i bruket de siste 20
1irene, sii en plukker stadig med seg litt
spiker, noen Lecablokker, mm.

Men her om dagen da jeg var ute i
slikt rerend, fait mitt nysgjerrige blikk
p1i en haug med gildorange meisler,

siigarmedhiindtak me:d:..'..:'s:.:kr:..:e:.:ns:.:es::.k.:.::j~erm_'_'. -~~:"":':":::::::-::-.:::::-:::::::---:;;;;~
15,-kr. sto det p1i
lappen! Spisse og
flate samme pris.

P1i sp0rsm1i1 om
disse kunne vrere
noe tess, svarte han
Jan, rerlig som han
er, at det visste han
ikke noe om. Men
om ikke jeg som
bruker slike, ofte
kunne ta dem pii
test? Pengene tilbake om de ikke holder
m1il, var hans likeframme tilbud. 30
kroner/to meisler skiftet eier.

PM01gende10rdaggikk meislene ned
i sekken, under brerspannene, en kom
mer alltids forbi en nordmarkittblokk
eller to med noen sprekker hull som
roper om 1i bli unders0kt nrermere. Etter
endt brer0kt s1i ble det til at jeg ville
pr0ve meg p1i en slik. Et stort flak var
10st fra resten av ei blokk. Det fortaIte
11ita oss. Men den sugde fast, lett match
for en spissmeisel! Den nyinnkj0pte ble
plassert strategisk i sprekken. To slag,
den dro litt innover. Tredje slag, den
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lykkeligoverjegikkesto alene~Vidda
med juggelet):Vekssentrum

Fabrikat p~ meiselen* som gjorde
jobben: (250MM) ATHLET C.V.
(LUFfHARTER-KOPFVERGUTET)
(stAr det sHitt inn ~ meiselsida) Vi tok
kontakt med Vekstforum og fikk tak i
sjefen, Am0y. Han var velviljen selv og
stiUte seg uforst~ende til at meislene
skulJe vrere ~ d~rlige. De hadde solgt
disse meislene fra Kina i over et ~r og
hadde aldri mtl klager fra forhandlere.
Han lovte ~ sende meg et par nye "siden
jeg m~ue ha kommet over et spesielt
d~rlig parti". Samt et par hollandske,

10rdagskvel

Du skulle ha vrert her!

???
Ja, for delle er et kjempearrangement

???
Vi har det trivelig og turene var bAde

sosiale og utbytterike blandt annet ble
del fun net store ....

noe dyrere (hollandske) sam jeg og~

gjerne kunne "teste". Jeg takket og lo
ver ~ komme tilbake til saken. Overfor
STEIN-Ieserne og Vekstsentrum. Og
muligens ForbrukerrAdet evt. Statens
materialpr0veanstalt, hvis det eksiste
rer.

*Denne meiselen fantjeg ved en fin
forekomst iSultjelma-trakten i fjor. ~
herved en hjertelig takk til, sannsynlig
vis utenlandske samlere som rater bort
redskapen sin i kloritlgj0rme.

ghw

Er del noen som lean tenke seg askrive
om dette?

la, Sissel Marie Caspari har sagt hun
skal skrive og hun har taU mange bilder.

Bra!
Og det ser ut til at det blir en fin fest,

Bjordam skal spille trekkspill og rekene
er pA plass og ....
Skriv! ghw
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g~y!

avHans Vidar Ellingsen

I vintersemesteret 1992 ble det
holdt et kurs over 8 kvelder i
emnet
KRYSTALLMORFOLOGI pa
Mineralogisk-Geologisk
Museum pa Tayen. Med sjarm
og god avstemt pedagogikk loset
Brenda B. Jensen et trettitall
amatargeologer fra Halden og
Sandefjord i sar til Gjavik og
Elverum i nord gjennom et
tema som kansl\je for mange
har stAtt 80m bade vanskelig og
uforstaelig med mange og

innflakte ord og uttrykk. Det
vel forberedte kurset resulterte
ogsa i et fyldig kompendium
som vii bli et verdifullt
oppslagsverk for deltakerne.

Bare ordet "krystallmorfologi" kan
jo skremme oss amat0rer som har den
formelle skolegangen vel tilbakelagt for
flerfoldige ~r siden. Men hvem av oss er
ikke fascinert av krystaller? Vi husker
vel aile den spede begynnelse da vi
startet med ~ plukke stein, og etter hvert
utvikJet ass fra Asamle "fine steiner" til
t\ bli mineralsamlere. Hvem husker ikke
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den f0rste gangen vi fant et skikkelig
krystall etter iherdig leting? Fortsatt er
det noespesielt -ogdet kribler littekstra
ioss - n§rvi finnerde godestuffene med
velutvikJede krystaller p§. Og vi sliter
oss over berg og dal i v§rt steinrike land
for § komme frem til de fOljettede krys
tallene.

Mange som ikke er s§ bevandret uti
geologien mener rett og slett "bergkrys
tall" n§r de snakker om krystaller og de
lenkerofte bare p§ kvartssom krystaller.
Men definisjonen p§ et mineral inneba:
rer ogs§ at det skal va:re krystallinsk, s§

stort sett danner aile mineraler krystal
ler. Ordet KRYSTALL kommer fra det
greskeordel"krystallos"sam igjen kom
mer av "kryos" - kulde, frost. Sammen
ligningen mellom de kJare kvartskrys
tallerog is erjoogS§sva:rt nrerliggende.
Oct er lett § forestille seg at de f0rste
menneskene som vandret rundt i vill
marka, fant kvartskrystaller som de ble
fascinert av og kunne bruke p§ flere
nyttige sett. Oct har sikkert vrert men
neskets f0rste m0te med krystallene, og
kanskje trodde de at det dreide seg om
ekstra hardfrosset is.

Kanskje var det allerede en
Neanderthaler som begynte § undre seg
over hvordan vel dette kunne ha oppst§tt
og hvorfor disse lovmessige formene
kunne fremkomme i en natur som i det
meste ellers er underlagt naturkreftenes
tilfeldige spill. Oct var den f0rste "mor
folog", for MORFOLOGI betyr lreren

om "morfo" som betyr form. Han undret
scgovcr krystallenes form fl'lr han stakk
den gjennom nescn eller laget en pile
spiss av det.

Vi haddealts§gittoss ut p§§ lrere noe
om krystallenes former. Kanskje hadde
vi lest artikJer og b0ker hvor kryptiske
betegnelser og notasjoner forekom, og
vi syntes vel enkelte ganger at dette var
ikke lett §forst§, dette m§ vi t~ for oss og
lrere noe om - en gang. Gjennom initia
tivet til Museets personaIe, dukket det
nu opp en gylden mulighet til § lrere i
flokk, med gode venner, Qg ikke bare
vrere overlatt til § slite seg igjennom
b0kers trykksverte i ensomhet. Og da
var dct ingen grunn til § utselle
lrereprosessen. At S§ mange som 30
personerblemed p§ kursetm§ tyde p§at
initiativtakeme traff spikeren p§ hodet.

Og Brenda - en massiv st0tte av
morfologisk kunnskap - demonstrerte
symmetri, flater, former og saner med
r0d/gr0nne pappbokser og hentet med
charmerende aksent frem aha-opplevel
sens smil p§ ama10rgeologiske fjes. Her
og der m§tte sinusser og cosinusser og
andre begreper hentes frem fra
halvglemselen - det er utrolig hva man
en gang har stuet vekk i 10pet av tid og
k Men ellers gikk det greit unna med
forelesninger og diverse praktiske 0vel
ser for den lydh0re flokk amat0rer, med
selvestemuseumsbestyreren til stOOesom
velvillig assistent og hjelper, sammen
moo studenten sam varet hakk foran oss
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Tekst og foto: Astrid Haugen og
Hans Vidar Ellingsen

Planlegging og tur
Hvem bar vel ikke som mineralsamler lest om eUer hart om de store
mineralrikdommene pa Kolahalvaya. Ioversiktene over nye mineraler
har det stadig vekk dukket opp navn moo umiskjennelig russisk
ortografi, og Kola moo de velkjente Lovozero- og Khibinamassiver
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bar vrert angitt som lokalitet for mange av demo Sa smatt dukker det
opp en del stutTer fra Russland og Kola i samlermilj~t ogsa i vart
hjemJige samlermilj~, og det er ikke fritt for at nysgjerrigheten pirres
og reiselysten vakner.
Hittil har - av velkjente arsaker - tilgjengeligbeten til
mineralrikdommene pa stedet vrert nrermest umulig for amat~rerog
samJere utenom Sovjetunionen. Men etter de store omveltninger i ~st,
har allting forandret seg, og ivrige oppl\i~pere og samlere bar endelig
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fatt de mulighetene de lengtet
etter. De fllrste samlere gjorde
sine ekspedisjoner siste ar, og
etterhyert som turistnreringen
gror frem pa Kola, Yentes det at
mangefmnerveiendit, trosslange
aystander og strabasillse forhold.

Tidlig pA vinteren begynte mikro
bene Asnakke om at det skulle vrert
moro Ata seg en tur til Kola, ennu mens
det ikke er saumfart og gjennomgravet
av sA allfor mange steinsamlere. Tenk A
rn anledning til AgA ijomfruelig terreng,
kanskje finne pegmatiller som ikke var
innhule av Ars iherdig banking og grave
i skjerpsom det ennu fantes ur0rt mate
riale i. Delle er jo enhver ama10rs dr¢m.
Vi hadde ingen klare forestillinger om
hva en slik tur ville innebrere, men de to
pionerene fra forrige Ar ble beh0rig in
tervjuel, og deres erfaringer notert. De
res opplevelser skremte ikke, og vi be
gynle Agrave ogsp0rre her og der blant
kunnige mennesker for Arn samlet mest
mulig inforrnasjon om forholdene der
oppe.

Her er det jo ikke bare Asette i gang
og pakke bilen og forvente at russisk
turistnreringskulle stA paraltil Ata imot
ivrige norske samlere. Del gjaldt Afinne
frem Iii en turoperal0r som kunne sam
arbeide om el passende opplegg, og den
f0rste kontakl ble tall moo PASVlK
TURIST AS i Svanvik. Arne Wikan er
mannen bak foretakel, en ekte finnmar
king med entm;iasme og gApAhum0r og

gode kontakter over grensa. Det er hell
n0dvendig med gode kunnskaper og
innsikt i forholdene pA halv0ya, sA hans
medvirkning skulie vise seg Avrere hell
avgj0rende for atturen kom island og i
tiIIegg ble bAde interessan~ lrererik og
full av opplevelser.

I 10pel av vinteren og vAren samlel
det seg et gjeng pA 7 personer som ville
satse pA luren, og med forenede krefter
fikk vi frem et turopplegg som vi hApel
skulie tilfredsstille de forskjellige inter
esser som var representert i gruppen.
Her var samlel Mikrobene, Broder'n,
Fotografen, Journalisten og Kona saml
Museumsmannen, aile med eventyrlys
ten iblodet, mot ibrystelogstAl ibenog
arrner. Og ikke minst interesse for mine
raler og bergarter, smykkesliping, samt
fisking og friluftsliv generell.

Vi ville i denne omgangen salse pA
Lovozero-massivel, men med en avstik
ker til Apatili og Kirovsk som Iigger ved
s0renden av Khibina. Det var ikke frill
for at yAre russiske guider og ledsagere
var betenkt over A rn darner med pA
luren, det var nok noe uvanl. Senere ble
damene beh0rig ber0mmel for tapper
innsals av aile parter.

Ellerhvert fikk vi via forskjelligeveier
kontakler pA de mest interessante steder
i omrMet, bAde samlere og profesjo
nelle ble beh0rig innlemmet i listen over
personer som vi ville opps0ke eller
kontakte pA en eller annen mAle. Riktig
en apetittvekkerble Osl0-bes0kellil Dr.
A. P. Khomyakov fra Moskva i mai,
som ga noen av oss anledning Iii Ah0re
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pA interessante foredrag om geologi og
mineraler i del angjeldende omrAde.

SA smAtt tok planene konkret form.
Under ekspedisjoner i Russland - det
hadde vi fAtt innprentel pA forhAnd - gAr
del meste anderledes enn man har lenkt,
sA del gjelder Aha en god plan Aavvike
fra. Del ble f01gelig lagt mye arbeide i
planleggingen og forberedelsene. Turen
ble satt lil Ayare i 12 dager regnet fra
avreisen fra Kirkenes. Det var planlagt
for all inklusive, bAde guider, tolker,
kj0redoninger, matogovematting, med
utstyr som var skaffel fra Norge, men
disponertavrusseme. Utgangspunklvar
Kirkenes,samdeenkelledeltakerenMde
pA forskjellig vis, bAde med fly og bi!.
Det er langt til Norges 0Stligste by,
srerlig med bil gjennom Sverige og Fin
land.

Grensepasseringene ble langdryge,
men gikk lil slutt greil, bAde inn og ut.
Det tok oss 10 limer ved bommen for A
komme inn. Vi mAtte vente pA grense
vaktene som saumfarte en russisk buss
med russere som skulle til Kirkenes og
galehandle suvenirer og slikt. Da vi
endelig kom til, gikk all h0flig og greit
ulen noen problemer. PA hjemluren fikk
Museumsmannen problemer med sine
mange kilo innsamlel materiale. Han
mAtte vise kvitteringer og papirer med
priser og bel0p, og det krevde megen
parlamentering fra yAre russiske vertsfolk
for AfA delle i boks. Noen pakker vest
lige sigaretter skiftet eier.

I henhold til planene skulie vi ha
tilhold i Revda, men en rask ornlegging

fra yAre verters side plasserte oss pA noe
som skuHe vrere hoteH j Lovozero. Vi
beholdt rommene under hele oppholdet
og brukte hoteHet som en slags base.
HoteHel varutslyrt med beskjeden kom
fort og selv om det var forholdsvis nyll,
sA det temmelig herjet ut og taket lekket
nAr det regnet. Toalettene var mer eHer
mindre 0delagte og varmtvannet man
glet, for om sommeren skal byens fjern
varmeanlegg repareres. Abade badstu
med bare kaldvann til Adusje i, delernoe
for barske kvinner og menno Men det
hadde da en bar, hvor TV-en gikk kon
tinuerlig med amerikanske og lyske
voldsvideoer eHer russisk hardrack.

F0rsle etappe gikk via Nikel til Mur
mansk, Kola's storby. St0ttepunklene i
aksjonsomrAdel skulle vrere Revda,
Apatiti og Kirovsk som ligger i omrA
dene innlil fjeHmassivene. Fra Revda
var del lagt inn en femdagers fOI- og
bAttur med bes0kav en rekke lokaliteter.
Innledningsvis ble vi assislert av ler
renggAende kj0ret0y i halsbrekkende
terreng og avslutningsvis gikk det med
bAter pA Lovozerosj0Cn og Seidozero
sj0Cn. Turopplegget er visl pA kartet
over Lovozero-massivet, og del ble idet
vesentlige fulgl, dog med unntagelse av
at den siste etappen over fjellet ble lagt
om til retur med bAter pA Lovozerosj0en
til byen Lovozero. Del var del flere sam
var glade for.

Avstandene pA Kola er store og vei
nettet spinkelt med noksA beskjeden tra
fikk. Veiene ble vel isin tid byggel med
lanke pA den militrere trafikken som nok
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tidligere var h0yest prioritert. Hoved
veiene erbrcde og har fast dekke, men er
av av d~rlig kvalitet. Arktiske vintre
gj0rsaker og ting med d~rlig fundamen
terte veier, og det humpet og ristet sA vi
lurte sterkt pA om vAr norskimporterte
Ford Transit ville klare strabasene.

Vi fikk da ogsA punktering pA turen
mellom Apatiti og Revda, f0rst pA det

ene bakhjulet. Heldigvisvarreservedek
ket i orden og problemet bIe 10st pA
flekken. Like etterpA punkterte det an
dre bakhjulet, og nu var gOOe rnd dyre.
Taigaen bredte seg uendelig rundt oss.
Forsynet rnA imidlertid i sin uutgrunne
lige visdom ha sett pA vAr ekspedisjon
med srerlig velvilje. Ford Transit-er pA
Kola antar vi har trestjerners sjeldenhet,
men en sAdan stoppet et par rninutter
etter uhellet og lAnte oss reservehjulet
sitt!

Det sier mye om den russiske hjelp
somhet, det var ved begge punkterin
gene folk sam stoppet og spurte om vi

trengte hjelp. Det sier ogsA noe om
russisk innstilling til vedlikehold og re
parasjon av tekniske innretninger. Det
var svrert mange biler som sto langs
veiene med folk hengende inn under
panseret for A reparere. Russerne var
tusenkunstnere iAfikse ogreparere og rn
det til Ahangle i veL Det er lite som
fungerer som det skal der barte, sA det

gjelder A vrere selv
hjulpen i aIle situasjo
ner. Vedlikehold sy-
nes A vrere et ukjent
begrep i Russland.

Transportene pA
Lovozero ble timer
forsinket fordi det var
svrert vanskelig A fA
tre bAter til AgA samti
dig. Det var all tid en
somstreiketog trengte
reparasjon, og det
mAtte skiftes propell

og files sikringsstifter.
Fotturen gikk iterrengsomofte kunne

minne om norske h0yfjellsforhold. Vi
holdt oss mest over tregrensa, og det
hadde flere Arsaker. Fordet f0rste vardet
lettest AgA der, men det viktigs te var nok
at der var myggen minst plagsom. For
mygg var det myriader av, og det av den
mest aggressive og blodt0rstige sorten.
Ablotte deler av kroppen medf0rte his
sige stupangreputensrerlighensyntagen
til medbrakte myggmidler. Det eneste
de hadde en viss respekt for, var en
russisk krem med ukjent innhold som
var ganske effektiv, men med sterke
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advarsler motA rn det imunn og0yne. Vi
Bkk ogsA stifle bekjentskap med fjeIl
sokken, en slags maxiknoll som bet
blemmerog sAr isart hud. Du verden for
en velsignet lellelse en frisk bris i Apent
lende kunne vrere. Selv om myggen
and0vet godt i vinden, blAste den bort
ved vindstyrke 7 og derover.

VAre russiske ledsagere bar teIt og
mat, og det var s0rget for transport av
innsamletstein pA de flesteetappene. Vi
barvAreegne n0dvendigheter, mendisse
rnA i slike ornrAder kunne dekke aIle
eventualiteter nAr det gjelder vrer og
f0re.

Geologi og mineraler

Dealkaliskebergartene pA Kola kom
mer frem som to store massiver omtTent
midt pA halv0ya ca 155 km syd for
Murmansk, som igjen Iigger 240 Ian
syd0st for Kirkenes. De danner Lovo
zeromassivet og Khibinamassivet som

ligger tett ved hveran
dre, bareadskiltavden
store Umbozerosj0en.
Lovozero-massivet er
vel 25 km i tverrmAI,
og Khibina-massivet
noe over40. Phiutten
av forrige hundreArbe-

.: gyntegeologerA inter
essere seg for disse
ornrAdene, ogen rekke
kjente navn er knyllet
til denne

pionervirksomheten, for eksempel fin
nen Wilhelm Ramsay. Det ble tidlig
klart at Kola var uvanlig rikt pA minera
ler, bAde store mengder av maimer og
industrimineralerog mineraler med inn
hold av de sjeldne jordartene.

I nord0st og 0st for Lovozero-massi
vet ligger Lovozerosj0en, som pA sa
misk heterLujavrre. Denne hargitt navn
til de bergartene vi finner i massivene,
nemlig Lujavri ll. Karakteristisk for
denne er dens h0ye alkalitet og - ved et
overfladisk 0yekast - de store mengder
med Aegirin og Eudialyll som finnes
der. MassiveneergjennornskAretav mer
enn 1000 pegmatillganger som gir rike
rnuligheter for mineraldannelser.

PA en skala over alkalitet rangerer
bergartene i Lovozero/Khibina aller
h0yest. De betegnes som hyperagpait
tiske og har et innhold av alkaliske
elementer pA mer enn 40%. Av kjente
omrndermed alkaliskebergarterfor0vrig
kan nevnes: Ivigtut pA Gr0nland, Mt.
ST. Hilaire i Canada og Langesunds-
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12. Ultrabasic Proterozoic rocks
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fjorden her i Norge. De nOlSke omrn
dene rangerer fra medium- til hllY
agpaittiske med 25 - 40 % alkaliske
elemenler.

Den ekslremt hllye alkaliteten gjllr at
Lovozero/Khibina-massiveneerganske
eneslllende nAr det gjelder mineraldan
nelse, ogomr§det erblantde mesl mine
ralrike i verden. Man regner moo at det
finnes bortimot500 fOlSkjeIlige minera
ler der, som inneholder i antaIl over
halvparten av aIle grunnstoffene i det
periodiske system. Siden 1890 er det
bestemt hele 105 nye rnineraler herfra
hvorav over 70 siden 1970.

I disse fjellene drives det en god del
gruvevirksomhetetterdeslikaltesjeldne
jordartselemenlene(REE), blant annet i
Karnasurt og i Umba. Hovedmineralet
er Loparittsom Iiggeri vidt ulstrakte lag
i bergarten.

Den geologiske forskningsvirksom
heten i omr§det er betydelig, og det vii
derfor ogsli i fremliden dukke opp nye
mineraler fra massivene p§ Kola. Del
ligger aIlerede mineraler inne hos kom
misjonen for godkjennelse.

Nu er del imidlertid slik at av de
mange mineraleneerdet rundt 4Osom er
ustabile ved normaIe atmosfreriske for
hold, d.v.s. de gAr mer eIler mindre
langsoml over til Abli andre mineraler
enn de opprinnelig var. Rundt 20 av
mineralene er l\lSelige i vann, slik som
Leks. VILLIAUMITr. Slikefinnerman
naturlig nok bare dypt nede i gruvene
eIler i borekjemer fra undelSllkelses
virksomheten.

Eksempler p§ dette er bl.a.:
PARAKELDYSHITI
->KELDYSHITI
->HYDROKELDYSHITI.
VUONNEMITI
->EPISTOLITI.
EUDIALYTI
->SIRSINALITI
->LOVOZERITI.
LOMONOSOVITE
->MURMANITE.

Alt dette gjllr at mineralsamling ute
pA Apne tipper og igamle skjerp blirnoe
begrensel, og i hAndstykkene derfra ser
vi ofte"negativene" etterrnineralersom
en gang har vrert der.

De forekomstene vi besllkte visteseg
Avrere fIittig besllkt fra fllr, og del var
ikke spesielt lett Afinne de helt store
knaIlstuffene. Vi traff bl.a p§ et russisk
team av ungegeologersomsamlel for et
eIler annel museum, og akkural denne
forekomsten var dermed opptatt.

Del er jo ogsli slik at flllSte gangs
bCS\lk p§ en forekomsl sjelden bringer
de store resultatene. Man rnA lrere mine
ralene Akjenne og ikke minst hvilken
matrix de forekommer i fllr de blir sving
pA sakene.

I planene var dellagt opp til Abesllke
gruvene i Kamasurt og Umba. De beste
sluffene finner man jo nede igruvene, sli
det hllrtes spennende ul og vi sA med
forventning frem til dette. Men som sli
meget annet ble planene lagl om da det
til slutt ikke var mulig Arn tilgang til
gruvene.

Et besllk i Kirovsk og Apaliti var
irnidlertid lagt inn, og del var umaken
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verdl. Heri utkantenav Khibinamassivet
liggerdest0rste forekomstene av apatilt
i verden, og begge byene er bygget opp
rundt 1930 for fl utnylte denne ressur
sen. Norsk Hydro flir mesteparten av si It

behov for apatit dekket fra gruvene her,
og selskapet deltar ogsfl i et industrielt
og0konomisksamarbeidemed russerne
am utvinning og foredling av ressur
sene.

Vi fikk anledning til fl komme ned i
den groven som Hydro hareierinteresser
i. Her drives det intens virksomhet, til
deIs med nyere teknologi sam gir bedre
effektivitel. Pfl tippene hvor det kj0res
ut sideberg er det muligheter for funn av

STEIN

med andre bestemt over 60 nye minera
ler fra disse omrfldene i 10pet av de siste
ca 20 flrene, og vi ventet fl ffl se et sl0rre
Iaboratorium med masse inslrumenter
og greier. I etlite kolt i en av de gamle
tregflrdene i byen (ant vi laboratoriet.
Det hadde grove hyllerav uh0vlet plank
og tre mikroskoper, og var relt primi livt.
Men i hyllene Ifl det mengder av unike
sjeldenheter.

Khomyakov viste oss museet i
Kirovsk sam er under oppbygging og
allerede meget severdig. Det forteller
meget illustrativtom deforholdene denne
virksomheten ble byggetoppunder i30
flrene og frem til idag. Her skal blant

annet alle de nye mi
neralene sam er be-

e stemt fra massivene,
stilles ut. De hadde

'.~ omhyggelig taU yare
,.. . pfl vflr og andre nord-

~~;..;~:~:::'_j?~:> "".-, :~~;,SOgk~:;~~~~I~~
~~i~:'_~ slolteavHfloppmerk-
v',,'. , ,;~, somhet. Khomyakov
·'f~\4,~~\.,'~·','v:. ~ '. '....... . ble ogsfl med oss pfl

"~''i. , ,'-I. . '. -.- .' . I' n8 t'- -", . . ...."., ."." ....,.,., mnsam mgpe' lppene. ~. ::~~_:' ..'~~':~;;~ ~~.:: '?:':<!~~\~'~: '~'.. ~ -:-: *. til gruvene i Yukspor.
.. '~l'~" ~~ \. ._J.. ~~ ~~.....~~ ',,:-~:-~, ,J. ... \i/ Det§. ha en kjentmann

et stort antall, tildels ogsfl meget sjeldne av hans kaliber med pfl innsamlingen
mineraler. varbfldelrereriklogikkeminstutbytterikt

Vi bes0kte en av de store eksperlene Bflde i Apatili og i Revda kom vi i
pfl disse alkaliske bergartene - Dr. A P. kontaktmedenrekkesamlere,somhadde
Khomyakov sam er nevnt tidligere - i meget avanserte, omfaltende og prakt
hans Iaboratorium i Kirovsk. Han er fulle samlinger pfl soverom og i stuer.
hjemmeh0rende ved et start instiluU i Devarmerenngjernevillige til 1'tavhen
Moskva, men arbeider am sommeren i det stuffer mot dollar, men prisene var
Kirovsk. Han har alene eller isamarbeid salt etter vestlig mflIestokk, bflde ameri-
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kanere og tyskere hadde vrertder f0ross.
Vi handlet inn det vi turde, med frykt
somme tanker reUet mot tollvesener og
andre syndere.

Summa summarum fikk vi da med
oss en god del mineraler. Av det vi selv
kunne finne pli forekornstene, kan vi
nevne i tleng:

> Eudialytt i gode krystaller, blide
mikro og store,

> Lorenzenitt (russerne kaller det
fremdeles Ramsayitt) i perfekte krystal
ler opp til 5 em,

> Gerasimovskitt, Vuonnemitt/
Epistolitt og Seranditt i Ussingiu,

> Lamprofyllitt, Astrophyllitt,
Magnesium astrophyllitt,

> Murmanitt, Narsarsukiu,
> samt mange, mange fler.
Innkj0pene ble svrert individuelle alt

etter hver enkell sine interesser og spe
sialiteter. I aile fall ble vlire respektive
samlinger beriket moo mange godbiter.

Landet

Kola er en stor
halv0Y, iareal hele 120
000 km2 eller 2.5 gan
ger Finnmark. Den •
strekker seg mellom
Barentshavet og Kvit
sj0en og var tidligere
en avSovjet-republik
kene, men er nu en del
av Russland. De om
rlidervi fikkanlOOning

tilli stifle bekjentskap med blir jo be
skjedne i forhold til hele den mektige
halv0ya, med tundra i nord, store vidder
og skogomrnder lengre s0r, med fiske
rike elver og mineralrike fjell. Men noe
flkk vi da med oss.

Landskapeterstortsett tlatt -mellom
150 og 200 mover havet - med godt
nedslipte og avrundede liser og drag. I
nord veksler det mellom snaue vidder,
furumoer, myrer og skog, mest smli
vokst bj0rk og gran. I de sentrale deler
vardet mest tettvokstblandingsskog. Pli
mange mliter kunne landskapet sam
menlignes med finnmarksvidde ispedt
Femundtrakter med overgang til
0sterdal. En god del vann og innsj0er lli
skvettet utover og br0t enstonigheten.
Over dette reiste de to mektige tvilling
massivene Lovozero og Khibina seg 6
700 meter over taigaen, med toppene
opp i mer enn 1200 meter over havet.
Her lli sn0en i skrliningene. Pli de store
myrstrekningene gikk folk og plukket
muJter og samlet sopp, og her og der sto
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en fisker i vannkanten.
Den militrere tilstedevrerelsen var

ennu svrert markant, srerlig nord i lan
del. De fleste bebyggelser som vi pas
serte viSle segA vrere militrere forlegnin
ger, og pA nesten hver bakketopp sto en
eHer annen militrer innretning med an
tenner, radaranlegg, bunkere eHer noe
slikt. For etpar Ar siden hadde man ikke
tilgang til disse omrAdene, og selv idag
rnA de innf0dle ha srerskill tillatelse til A
ferdes her. Ennu er det en passkontroH
nAr vi passerer det indre grenseomrAdet,
menvi merket ingenting til restriksjoner
fOl'0vrig. Vi mAtte bare vrere nilyaktig
moo Aoverholde frisler og betingelser i
yAre visa, eHers mAtte vi ha reist til
Moskva pA egen regning for Akunne
retumere hjem til fOOrelandet.

Under den andre verdenskrigen gikk
Pelsamofronten her, midtveis mellom
Kirkenes og Murmansk. lover Ire Ar
forsilkte lyskeme Ata Murmansk, som
ble energisk og med bitter besluttsom
het forsvart av russeme. Murmansk var
jo av stor strategisk viktighet som den
isfrie havn og pustehuHet mot verden,
hvorkonvoiene lossetsill krigsmaterieH
El storl minnesmerke er reist der hvor
lyskerne ble stoppet i blodige slag, hvor
mer enn 25 000 russere faIt. Krigen
opptar nok folk - i aile fall de styrende
en god del. Det vrimler av minnesmer
keri byene og pA landet, og imuseeneer
hele avdelinger viet krigen.

LovozerosjilCn er en av de sMrre
sjilCne pA Kola. Den slrekker seg 57
kilometer lang nord ogilSl for Lovozero
massivet i et flail og skogbevokst land-

skap. Sjilen er bare 30 m pA det dypeste
og ellers full av skogbevokste ilyer,
odderog nes. Den er meget vakker, med
utsikt til fjellene i vest. Folk i Lovozero
hadde tilsynelatende bAI hvereneste en,
og de ble flillig benyllet. Her drev be
folkningen jakt og fiske, og her fisket
ogsA vi sik og kokte herlig fiskesuppe til
kvelds av hele fisker, smA og store.

SkAret dypt inn i selve Lovozero
massivet IA Seidozerosjilen - Kola's va
kresle - omgill av hilye fjell og med
markerte dalfilrer pA begge sider. Da
lene var skogbevokste, like under snau
fjeHet, og del ble fortall at i hver av dem
hevdeten bjilmsiII terri tori urn. Seidozero
og omrAdet rundl var lagl ut som nasjo
nalpark, og det med utvilsom beretti
gelse ul fra naturskjilnnhel og srerpreg.

Klimael kunne minne om trilndersk
sommer, kanskje med noe raskere
skiftninger mellom svellsommervarme,
striregn og kjillig nordvest. De som har
vaodret pA Hardangervidda ville til en
viss grad ha kjent seg igjen i sA mAte. Vi
var heldige under fOlluren, skurene kom
om natta mens dagene var solrike og
varme. Den siste bAlluren pA Lovozero
sjilen gikk imidlertid i marg-og-ben
nordvest, og resten av oppholdet hadde
vi rasktskiftende blandingsvrer.

BYENE

Murmansk er Kola's hovedstad og
den stilrste byen pA halvilya. Den er
Russlands isfrie tilgang ttl Barentshavet
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og Atlanterhavet og huser blant annet
den store triHerflAten som opererer i
Barentshavel. Byen innerst inne i den
lange fjorden er p§ st0rrelse med Oslo i
folketall, oger byen som turistene bes0
ker.

Karakteristisk i bybildet er de utal
lige store blokkene som folk bor i. Sam
all annet i landet er de noksA loslille og
dArlig vedlikeholdt og triste Ase p§.
Ellers er Murmansk storbypreget og
kosmopoli llisk. Og her er det bUlikker,
selv om de noen ganger kan vrere van
skelige Ii finne. Oct hender de er skjull i
vanlige blokker, ikjellere ellerbakd0rer
uten overskrifterellerreklame. Men man
kan Finne bAde kj0pesenlra, valula
butikkerogbulikker med norskemalva
rer og norsk 01.

I prinsipp skal all handel i vanlige
bUlikker foregA med rubler. Men dollar
og kroner er ellertraktet valuta og gang
bar mynt i gatene og i valutabulikkene.
Rubler finnes del for lite av, sA del kan
hende at man ffir problemermed Ii veksle
dersom man lropper
opp med en 1000
rubelseddel. Sam man
nok kan forstA var vi
lile inleressert iIi motta
pAstemplede
tilgodelapper p§ van
lig papir som veksle
penger. NAr krona stAr
i 22 rubler pA gaten
(25 da vi reiste), blir
prisnivliet meget be
hagelig for oss vest
lige. Et poslkort kos-

ter 6 0re og portoen 16 0re. En halvliler
vodka i baren i Lovozero kom p§ kr.
4.50 og overnallingen kostel kr 3.60 pr
person og d0gn.

Ved nordendenav Lovozerosj0Cn lig
gerbyen Lovozero, som opprinneligvar
el samlingssted for samene i omrll.det.
Nu er samene mer eller mindre tvangs
flyllel hit og Sluel sammen i grAtriste
blokker eller i smli trehus rundt byen. I
hagene og rundl iomegnenellers dyrkes
del poleter pli hver ledig flekk, og her og
der begynnerdesA smAll Astelleog male
pli husene sine. Den privale eiendorns
relt gj0r seg bemerket med sine mer
posilive sider. Av de kollektive felles
goder erdel meste 0delagtogliggersom
skraprundlog ibyen. Deterulrolig hvor
mye skrot det kan bli i en by hvor
tilsynelatende ingen tar yare p§ ting og
hvor vedlikehold erel ukjent begrep. En
kan forslividt forstA hvorfor ting gAr i
stykkerogblir til skrot, men av og til rnA
man sp0rre seg hvordan. Hvordan kJarer
de Ii 0delegge massive jemkonstruksjo-
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ner og svrere maskiner pA en slik mlite?
For li f1i frem de nrermest surrealistiske
"kunstverk"avforvriddejernstengersom
fantes pA skrapplassene mli de ha taU
tungt maskineri i bruk.

Revda er en eldre by med en god del
trehusbebyggelse som har fliu et ved
heng i form av en nyere by bygget opp
for 1\ huse gruvearbeideme som driver
gruvene i Kamasurt og Umba. Ogsli her
finner vi de store, triste blokkene med
smA leiligheter, hvorbalkongene til dels
er bygget inn og tatt i bruk som en
utvidelse av Ieilighetene. I Revda er de
faktisk i ferd med 1\ bygge seg ny kirke.
Museet gir et godt innblikk i liv og
virksomhet i disse arktiske ommdene
frem til idag.

Apatiti og Kirovsk liggerganske nrer
hverandre iS0rvestrehj0metav Khibina
massivet. Begge er bygget opp i 30
1\rene for 1\ utnytte de enorme rnineral
ressursene som finnes
i apatittgruvene.
Kirovsk har fl\tt navn
etterLeningrad-politi
keren Kirov som ble
myrdet av ukjente
grunner og av ukjente
personer. Stalinbenyt
tetmordet tilli utrydde
hele Trotskygruppen,
men Kirov er i ettertid
blitt rehabilitertog har
fAtt byen oppkalt etter
seg. Det var han som
pA slutten av tyvetallet begynte A
interressere seg for disse omrMene og
som sA verdiene av mineralene der inne

i fjellene, og som satte igang utbyggin
gen av byen og omrlidet.

Blide Apati ti og Kirovsk er byer med
rundt 60-70 000 innbyggere hver, og de
har en betydelig industriell virksomhet.
Bybildene preges av de store anleggene
forbehandlingogforedlingavrl\stoffene.
Ellers har vi ogs1\ her de vanlige stor
blokkene som huser befolkningen.

I Kirovsk finnes omr1\dets eneste
kirke, en vakker trebygning som er blitt
bygget for noen fl\ lirsiden av materialer
fradeeldste husene, som nu eri ferd med
1\ bli revet. Kirken eroverdlidig utsmyk
ket i ortodoks stil med gamle ikoner og
andre kostbarheter som de har greid 1\
bevare. Da vi kom, holdt de pli Ii vie et
ungt ektepar, s1\ vi fikk ogsli vrere med
litt pA de seremoniene. Det var idet hele
taU flere tegn pA at folk fortsatt er reli
gi0se og at kirkene igjen flir oppmerk
somhet i gamIe Russland.

Her som overalt ellers er det skrot,
bAde i byene og omgiveIsene. Og be
byggelsen ser gammel og losli tt ut enda
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n~r den blir tatt i bruk etter byggingen.
Dersom by og land skulle blitt bragt opp
p~ skandinavisk standard av ryddighet
og velstellhet, ville del skapl arbeids
plasser i ntillionklassen for mange ~r

fremover. Fravrer av farger er ~fal

lende. Det kan vrere greit~slippe vestlig
p~trengende og grell reklame overall,
men litt farge hadde nok gjort byene
mere attraktive.

FOLKET
I tidligere tider streifet den samiske

befolkningen iheleomr~detsom omfat
tet Mde Nord-Norge, Nord-Finland og
Kola. Grensene ble trukket sent, men
hadde ~ det tidspunkt liten praktisk
betydning for befolkningen. De m~tte

f0lge reinen mer enn grensene. Langs
kysten i nord var del og~ en norsk
befolkningav nybyggere som etterhvert
ble utryddet eller tvangsforOyttetavSta
lin. Etterverdenskrigen ble Kolas~ogsi

hermetisk lukket for ~ beskytte den om
fattende militrere aktiviteten som ble
bygget opp.

Kola ersvrert tynt befolket. Det meste
er samlel i et belle langs aksen Mur
mansk-Kandalaksha, hvoren rekkesam
funn er bygget opp omkring gruvedrif
ten og smelleverkene. Gruvearbeideme
h0rer til de best betalle i Russland, men
de har kort levealder. Industrialiserin
gen f0rte til at russere og ukrainere
Oyttet hit for ~ arbeide i gruver ogsmel
teverk. Samene ble samlet sammen i

Lovozero og plassert i gmstygge blok
ker eller primitive treboliger. Kullurell
forfall med rotl0Shet ogalkoholisme ble
resultatet, akkurat som ~ Gr0nland.

Det er i del hele tatt ganske skrem
mende~ seet land oget folk ienslik grad
av moralskog holdningsmessigoppl0s
ning og forfall. Etter to generasjoner
med en totalitrerstyreform som tross all
ga en form for sikkerhet og trygghet ien
ufri tilvrerelse, er folkblitt kastet inn ien
slags frihet med en usikker og utrygg
livsform som de tilsynelatende har van
skelig for ~ finne seg til rette i. N~r de nu
hartilgang~ vestlig kullur, serdet ut til
at de harvalgtde mest dekadente former
som gir seg ulSlag i voldsvideoer og
rock. TV-ene stJir kontinuerlig ~ over
al togsprergr0ss oggru ibilderog toner.

I byene sitter det folk p~ galehj0rner
og plasser som vii selge ett eller annet.
Gamle kvinner sitter der med en eller 10

Oasker vodka som de vii selge, og ellers
g~rdet idiverse varer- mest k1rerog sko
- som selges fra margarinkasser og las
tebiler. Svermer av unger og voksne
dukker opp og vii selge kort og pins ~
snart vestlige turister viser seg. ABe vii
gj0rc scg rikc, men det skal tydeligvis
skje gjennom ~ selge til hverandrc. Ar
beide og produksjon av verdiene ser ul
til Akommesenere i rekken av tiltak. Vi
skulle etter avtale bes0ke en privat fa
brikk i Lovozero som laget skinnvarer.
Men eieren var full og SOy ut rusen den
dagen.

Russerneerjo kjent forvennlighetog
gjestfrihet, og vi fikk til fulle bekreftet
dette omd0mme. V~re verlSfolk som
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samarbeidet med Pasviklurist, gjordeen
fonnidabel innsats for al vi skulie mel
godt utbytteav turen. Dessverreerdetm
som snakker noeannet enn russisk, bare
kremmeme pft gaten hadde lrert seg en
kelte norske ord og vendinger. Det er
godt ft ha med tolk som kan engelsk,
men ellers gftr det jo bra med finger- og
kroppssprog. AIle arrangementer ble
energisk gjennomf0rl og de flesle 0n
skeroppfylt. Det vars0rget forbftde mal
og drikke av rimelig god kvalitet, men
noen av oss fikk problemer med magen.
Og man skal ikke fors0ke ft f01ge russere
nftr de setter igang og drikker vodka.

MILJ00G
NATURVERN

De Oeste hargjennomaviserogfjern
syn mit et visst innblikk i de milj0mes
sige forholdene pft Kola. Nifse bilder av
avsvidde landskap slik man forestiller

seg at de kan vrere et
ter et atomangrep, har
versert i media. Ett av
disse omrMene ligger
ubehagelig nrert opp
til vftrl egel land, fra
Pasvikdalen ser vi
skorstener og
r0ykskyerfra Nikel. Vi
vel ogsft at Norge har
engasjert seg i proble

.- _ mene gjennom ft tilby
i.t.~~t'Mb- hjelp og assistanse

bftde med penger, teknologi og eksper
Ii e.

Vftr ekspedisjon f0rle oss forbi noen
av de verste omrftdene, og vi mft si at
virkeligheten overgikkvlh foresti11ings
evne. Nikel eri11emed kvadratkilometer
med0delaglskog. Enkeltestr0k varblitt
utsalt for skogbrann og eneste synlige
forskjellen pft disse og omrftdet for0vrig
var at skogbunnen var svart der det
hadde brent. Ellers sto den avnftlede
barskogen som skremmende n0dskrik
opp mot disen.

Redakt0ren i"Bergverksnylt"bemer
ket al han ved synet av dette lurte pft om
han var havnet i feil tidsskrift!

Men om Nikel var iIIe, sft vardet flere
ganger verre i Monchegorsk, ogsft en av
gruvebyene pft Kola som vi passerte pft
vei til Apaliti. Her hadde svovelr0yken
fra skorsteinene tatt knekken pft enda
sl0rre arealer av skog. Del er vanskelig
Ii forcstille seg hvordan det skalla seg
gj0re ft reparere pft disse skadene. Selv
om naturen jo egentlig er fantastisk til ft
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heIe seg selv, fftr den ingen sjanse. An
leggene er umodeme og nedslitte, men
devil malle ga foraskaffe landet inntek
ter og valuta og menneskene arbeide.
Men det potensiale markedet for tekno
logi og ekspertise pa milj,lVern er over
veldende, flaskehalsen er a finne til
strekkelig med penger i systemet.

Folks totale Iikegyldighetoverfordet
a ta yare pa og pleie den jord og de
verdier de har fftll seg tildell, er skrem
mende. Detligger skrot og s~ppel over
all, selv h~yest i fjellet er det rustne
hermetikkbokser og knuste flasker. Ell
er i hvertfall sikkert: Det gamle regimel
fremelsket ikke folks fellesskapsf~lelse

og kollektive samvillighet ovenfor de
malerielle og ideele verdier de ikke eide
selv.

Et eget kapittel kunne vrert viet IUS

siske toaletter, men del temaet skal vi 
av esteliske grunner - ikke uldype nrer
mere. De av oss som fikk ugreie med
tarmfloraen, vil nok med srerlig innle
velse kunne fortelle om tilstandene der,
men det b~r skje i lukketlag.

EPILOG

Vi glemmer aldri den f~lelsen det er
a komme tilbake til Norgeog Skandina
via eller en slik tur. Rene toaleller sam
virker, veier som bilen nrermest fl yter
avgarde pa, velstelte hus med plener og
friserte hager, farger og harmoni gj~r et
sterkt inntrykk etter a ha vrert pa reise i

Russlands byer og steder. Vel er del
meget som kan forbedres i vart lang
strakte land, men det Iikevel er et uma
teliggodtlanda levei. Ogdeterikke frill
for at man blir bade sentimental og
patriotiskpa hjemturengjennom Norge,
Finland og Sverige.

Samtidig gar tankene til et stort og
sympatisk folk som sliter og har store
problemer. Til mennesker i sosial og
~konomiskn~d som strever for a finne
fotfesteog en trygg tilvrerelse i en uvant
og utrygg frihet. Vi ser med stor forsta
else og sympati pa de engasjementer
som folk i yare nordligste fylker og i
landetfor~vrigharsatl igangfora hjelpe
yare naboer.

Fotos:
side 166. Po fottur Jedet av
"Sasba"
side 167: Matpause
side 170: Slik bar de brutt frem
Loparditten som Jigger i dm
tykke skikt
side 171: Lovozeromassivet
bever seg opp over taigaen
side 173:Bybilde fra Lovozero
side 174: Fra apatittbruddene i
Kirovsk
side 176: Her Jeter vi Jorenzenitt
og eudiaJytt
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Geologi-utstilling i Gj0vik Fjellhall

Gj~vik og Omland og
Hedemarken Geologiforening
inn pa OL - budsjettet.
Det bUr stein- og
mineralutstilling i
olympiahallen pa Gj~vik,

Gj~vikFjellhall, og gledelig, det
er de to geologiforeningene ved
Mj~sa som skal sta for
utstillingene.

Fjellhallen er nii under ferdigstillelse
og fint piassert igangen under tribunene
skal utstillingene p1i plass l0pet av h0s
ten - vinteren. Her skal man f1i vile det
meste om geologien i Mj0somrndet.
Utstillingen vii vise omriidets geolo
giske historie og de lokale forhold. Du
vii fii se snitt og fotografier fra ulike
omrnderved Mj0Sa. BMeslipteoguslipte
stein- og bergarter. Store fargeplansjer
vii vise de forskjellige geologiske perio-

dene. En egen fossilsamling vii blandt
annetvise "Toten-prinsessa" -en trillobitt
- og en mineralutstillingvii blandtannet
vise den fine ametysten fra Gj0vik. Du
vii fii se Toten-mammutten fra siste
istid,ogen topografisklandskapsmodell
over Mj0s-omriidet med innlagt lys og
lyspanel.

Utstillingen vii koste mellom 500
000 og 1 million kroner!

ghw
ghw hentet opplysningene framiljfJ

spesiol2/92, utgitt av Milj~wemdepar

tementet. Redakt0ren skal f0r0vrig i
"m0te" med departementet 9/9 og vi
hiiper ii kunne arbeide mer med denne
saken. - - Og den videre kontakten mel
lorn dette departementet og NAGS-rnil
j0et. Den haretterdepartementets 0nske
(praksis) hittil vrert nullstillt. red.
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Gode framtidsutsikter for
norsk naturstein

Norge har med sin varierete berg
grunn, et fanlaslisk utvalg av naturstein.
Dettt: til tross, brukervi lite naturstein til
bygninger, utearealerog utsmykninger,
sammenliknetmed andre industrialiserte
land.

Mens vi i Norge hadde en betydelig
natursteinsproduksjon for hjemmemar
kedet, var det stort sett bare den eksport
rettede delen av meringen samt monu
mentprodusentene som overlevde etter
krigstiden. Mye tyder pA at norske arki
tekter nA er i ferd med Agjenoppdage
naturstein som et viktig element bl. a. i
utearealer.

De siste Arene har vrert meget gode
for eksport av norsk naturstein. I 1990
ble det eksportert for 550 millioner kr..
Av dette utgjorde 400 millioner kroner
mblokkav lalVikitt. EllersvardetFauske
marmor, skifer og granittvarianter.
Rl1vareorientert

Norsk steineksport er svrert
rAvareorienterl (se STEIN 1/91). Det vii
si at det eksporteres mblokk som selges
til bearbeidingsfabrikker i andre land.

Flere bedrifter fors0ker derfor A0ke
verdiskapningen gjennom st0rre grad
av bearbeiding. Foredlingsanlegg iAlta
og alta oppgraderes og Lilleberg
Steinindustri, som bryter og bearbeider
flere steintyper i den nordlige Iandsde-

len, har nylig investert i en ny fabrikk i
Nord-Tr0ndelag.

I tillegg til deetablertesteinmilj0ene,
foregAr del en omfattende satsing pA
prospektering og nyetableringer i hele
landet, bAde i offenllig og privat regi.
Denne satsingen har avdekket et stort
behov for kunnskap, dette gjelder aile
ledd fra brudd til marked.
NGU salser pl1 naturstein

Norge harensvrertvariertberggrunns
geologi, ogi teorien kan vi tilby defleste
typer stein som opptrer i det internasjo
nale markedet. Norges geologiske un
ders0kelse (NO U) satsre derforsterkt pA
AvidereutvikIe og tilrettelegge kunn
skap om Norges berggrunn pA en slik
mAte at det bidrar til Astyrke utvikIings
mulighetene i natursteinbransjen.

Dette omfatter database, pr0ve
samlingerog natursteinkataloger. NOV
satser pA Aha en nasjonal naturstein
katalog kJar i 1993. Den vii inneholde
fargefotografier og detaljert informa
sjon om aile kjente forekomster i landet,
og vil vrere et verdifullt oppslagsverk
for aile som er interessert i naturstein.
Kataloger for en del utvalgte fylker vii
utkommei Ar.. En natursteinskatalogfor
Finnmark utkom i 1991, og er all blitt
m0tt med meget stor interesse.

NOV gjennomf0rer geologiske un-
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Intervju med
tilsynsmann for
lagerrom/sliperom

Einar Russenes bad meg ta eit lite
inteNju med Kjell Driveklepp som er
tilsynsmann i klubbcn. Det kunne vere
greit li fli ei orientering om hva klubben
eig, bMe for nye og gamle medlemar.

Sliperom og lagerrom er i kjellaren i
Irerarh0gskulen sin eigendom I
Klirstdvegen 1.

Kan du fortelje kva
Geologiforeininga har p1i sliperomet?

Ja der er to slipemaskiner, og ei
slipemaskinsomerdefekt. To sager, der

den eine er utan motor. Ei polermaskin
medtre disker, men utan motor og spin
del. Der er ogeit fundnment for maskin,
og elles diverse utstyr.

I kjellaren er der og eit lager og ar
beidsrom, kva finst der?

Der er eill heil del litteratur som
foreininga eig, der er lupe med lys, kas
ser med lysestakar, smykker og anna
som medlemar har laga til utlodning.
Der er ogsa hjelmar, og kasser med
diverse stein og forskjellig lilfang og
anna smateri. Det trur eg var aft av
interesse.

Aa. D. fra Krystall-posten
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Noen foreningsmerker
Vi trodde vi hadde mange foreningsmerker/emblem/logoer
Uggende. Det var ikke tilfelle. Du savner kansl\je din forening her.
Vi har den ikke. Send den til redaksjonen, den kommer pa trykk.
Har du forslag til nytt NAGS·merke?

OG 1972a (!)

..
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dersllkelser av natursteinsforekomster i
omkring halvparlen av aile landets fyl
ker. Det blir gilt vurderinger av bAde
kjente og nye forekomster.

Ved Geodatasenteret som NGU eta
blerte p1I L0kken i Meldall990, [jnnes
utstyrogkompetanseforbearbeidingav
pr0veblokker. I fllrste rekke er delle
nyltig forvurdering av nye forekomster.
NGU kan her framstille av polerte plater
for markedsundersllkelser, vurdere av
sage- og poleregenskaper, framstille
tynnslip, ulfllre geokjemiske analyser,

gi pelrografiske vurderinger av bergar
terogsammenlikne med andresteinlyper
i markedet.
Forskningssamarbeid

Forskningssenteret for naturstein er
elsamarbeid mellom flere forskningsin
stitusjoner som p1I en eller annen mAte
arbeider med nalurslein.

fra pressemelding fra NGU 4/Cf2

RedaksjoneZt
Moo det nivAet 80m arbeidsl0Sheten nA har nAdd er det en nasjonal

oppgave AfA l1ere i arbeid. Vi 80m steUer moo stein pA hobbybasis kan
kans~eha et og annet Abidra med nAr det gjelder kunnskaper om stein
og forekomster 80m kan utnyttes kommersielt .To og et halvt tusen
organiserte steininteresserte er en formidabel kunnskaps. og ideressurs
hvor myndigheter og steinindustri burde kunne ha noe Ahente. NAr de
ikke gjllr det skyldes det sikkert ikke mangel pA fantasi, evne, mot eUer
vilje.

Ikke vet vi hva som er grunnen, kans~e de ikke vet om ass, eller
glemmer at vi sammenlagt har 500 000 timer moo ness istein pro Ar. Hvis
sA er tilfelle, roper vi stille uten AblAse opp vAr egen betydning; Hallo,
forskere, industri, departement, eksportrAd, med l1ere, med l1ere, med
l1ere, her er vi.

SA, hvem vet , kans~e vi fAr mer enn vArt eget ekko tilbake denne
gangen.

Skulle du ha Iyst til ata kontakt med NGU om naturstein, sa ring 07·
904011 og sp/lr etter Tom Heldal eUer Henri Barkey.

ghw
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Storfredning
opa

Kongsberg
I 10pet av de siste chene er del drevet

lildels slorslagen gruvevirksomhet i de
gamle slollene ved S0lverkel. Del har
vrerl en strevsom aklivilet fra akt0renes
side. Kunnskap og evne lil Ata seg flere
hundre meter loddrett ned har vrert en
forutsetning. Og opp igjen da med ul
byltel; - tungt s01v i sekk, b0tter og
spann. Slikl ryktes og det ble etterhvert
Iill trangl. SA lrangt at del medf0rte en
del kiv og uenighet. MUling og
overmuting, fjeming av tau og utslyr
osv., kjeftbruk og mistenkeliggj0ring.
Med andreord, Iile trivelige forhold. For
Askjrere igjennom delle har Bergverks
museet i all stillhel arbeidet med
fredningsplaner. Og nA er de salt ut i
livet.

Detbetyr atdel erslutt pA en hyggelig
og til tider innbringende samling av
trMs01vslufferi heIe gruveomrAdet. Det
kan synes trisl, men det er antakelig helt
n0C!vendig AgA til dette drasliske skrit
tet. Visilererfra fredningsbeskrivelsene:

1. Aile gruve"pninger, berghaller,
dammer, renner, hju/stuer, inskripsjo
ner, veier, murer, tufter, afterhauger og
en sldJdam elier Kongsberg S¢/werks
virksomhetp" eiendommene ...... .... .

2. AUe gruver, dvs. underjordiske

bergrom elier gruvedrift med inventar,
imzenfor et omr"de ...... .... .

Det lean ikke gj¢res noon form for
inngrep verken i gruvene, i berghal/ene
eller p" de andre objekter som f eks.
gravning, sprengning m.m. uten tilla
te/se.

Hvorfor?
Sam begrunnelse for vedtaket heter

det:
VedJaket om mid/ertidig fredning er

fattet for " forhindre at gruvene,
berghallene og andre objekter bUr be
skadigetvedfjerning, gravingogspreng
ning under leting etter mineraler og
gjenstander, vedmasseuttak,fors¢pling
eller skjemming p" annen m"te.

Hva Da?
Det blir ikke mye" dra tilKongsberg

elier nt1, sa en ihuga samler til oss, da
han kommentertefredningsvedtaket. Det
er vi ikke umiddelbart enige i. Men det
blir mer om denne saken. I neste or. vii
vi dr0fte fredningen med representanter
for KOG, Bergverksmuseet og gruve
klatreme/samJeme.

Vi vii ogsA mmed en arlikkel om
Skrim-grollene og fredningen av disse.

ghw
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messer· r steIn· utstyr • utstillinger • b0ker
• esker· mineraler • verkt~y • maskiner •

reiseliv • gaveartikler. og andre ting som bar
med stein agj~re

FOSSHEIM STEINSENTER
2686 LOM • Thlefon 062 • 11460

Vi tilbyr det starste utvalg avrnineral og srnykkesteini viirt land
Og i Lillehammer finn du 088 i

FJELL-NOREG
Storgt.46
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NORSK STEINSENTER
Strandgaten, 4950 Riser. Tlf. 041-50 096 Fax: 041-52 022

Smykkefatninger ekte
og uekte
Cabochoner og tromlet
stein i mange typer og
st0rrelser
Ferdige smykker
gaveartikler
Agatartikler
Klebersteinsartikler
Etc, etc.

ENGROS
VI SENDER

OVER HELE LANDET

Steinsliperutstyr
Geoiogiverkt0Y

UV·Lamper
Foldeesker

Verkt0Y
Rc\stein

B0ker
Tr')mlemaskiner

Etc, etc.

DETALJ

STEINKJELLEREN r;
MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN

SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.

,,"pent: 30 Med/em
0 _15. STOR 50 SIDERS KATALOG N.M.F.

08.3

Tilsendes for 15 kr. som fratrekkes bestilling.

C. ANDERSEN & CO.
A.B.C. Galen 5, 4000 Stavanger - TIf. (04) 520882

BRETTEESKER TIL SAMLESTUFFER
I kraftig hvit kartong i hdgende shJrrelse:
4x4 5x5 6x6 5x7 6x8 8x10
Priseksempel 6x6 pro stk. kr. 1,40

over 100 stk. kr. 1,20

Steinklubber og andre storbrukere be om pristilbud
BRILLIANTEN STENSLIPERI

Brandvoll, 9250 Bardu - TIf. 089-82161
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STENSLIPING
Stikk innom oss og se vart

store utvalg til rimelige priser.

Slipeutstyr
Rasten
Innfatninger
Mineniler

Stensmykker
Presangartikler
Cabochoner i norsk
sten og mye mer

GEO-HOBBY AS
Trondheimsvn. 6, Oslo 5. Tlf. 02-37 67 88

Apent: 10.00 - 16.00 (13.00) Mandag stengt.

FORRETNING • VERKSTED
Verksgt. I, BienJlIls Verk TH. 02-13 85 07

et trivelig miljo med arhundre lange tradisjoner

SlIPEUTSTYR
RAsTEIN
MINERAlER

APENT 10· 17, TORSDAG 10·19, LIIRDAG 10·14

GAVER
SMYKKER
INNFATNINGER

Kontoradresse: S.rhalla 20, 1344 HaslulD TIf. 02·53 36 86
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....'-'. '- " . I»

u'
Munich Show '92 y!
M,m;,h Fai"mund "1, ,.,"ndo" II
Europe's Top Show, Hall 1 - 5 I

500 dealer from all 5 continents !
• 50 mu eum & collector exhibits

Spectacular Show - in -the - Show

»Mines &Minerals &More«

.GE~!:-~f:~~!·.,!~

Se vedlegg

Mi'neralfur tiI:::':Kola<'::'
Ta nes~sommersmineralturpiKolabalv~y@·.

Vihar dyktige guider soinf~rer oss til spennende:'mineraler
. ·:Grupperfr~ 5 • 8 peri6ner :..::::':..

Kontakt P~vikturist~S for n~..~ie:informasjoiJ· .. :.:
"'::. 9.9Z5:Svan~"··:::::·(:::::: .. ::: .:.::::\:;::\:::::

• -:,;;:::,:::;", ,", .:;::::;:: . ':;.' ;......... :;:;=::;::::::::: •••;.:.;••.; •.:::•. ::.•.:.... :::~./:,:•. ~:j.. ;:.:.;;:.~. ~.i.. ~:;.:;:'~.:~::~.. :.:.~.. ~:~.. ~:1.:~.
-: ·:}f(( ;::;::;::::::
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~. I
Innehaver Magnus Svensli

SMYKKE - STEN . SLiPING

og utstyr for stensliping

Faseusliping utferes
Nordnorske mineraler

AASlY -1816 SKIPTVEOT TElEFON 09808536

STEINHAUGEtliI..
Mineral Galleri - Rock Shop

Storgt. 15, 1500 Moss - Tlf. (09) 25 1963

:mri~a ~~ DRIVAKRO
~tem5~nt~~ ~nrJ\ OG MOTEll
.~
.~

7340 OPPDAL TLF. 074-24158

* Produksjon og salg av smykker og pyntegjenstander i stein og
s0lv.

* Gravering i stein og andre materialer.
* Kurs i steinsliping og innf0ring i geologi.
* Steinturer i vakkert fjellterreng.
* Alt innen maskiner og utstyr for steinsliping.
* Veikro med god hjemmelaget mat.
* Rimelig overnatting i f0rsteklasses hytter.
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kr 50"

kr 62.
kr 40,
kr 56,'

8tAliupe lOx
Mineralrens
Montasjekitt

.
~}D\l ~ i? i ~ ~@~~ ~

Vl hUJ !Jir<:Jiit',~a{~!J fjlan~,~?) !~hH '~j' j,)(O~fl @'bj~'mpa@J

geologihammer kr 315.· Hammerholder kr 75,-
geologiklubbe kr 315,- 8ikkerhetsbriller
Meisel lang, tynn kr 110,-
Meisel tykk, spiss kr 145.,
Meisel kort, flat kr 145,-
Meisel kort, bred kr 145,-

Slipemaskinen til bearbeiding av arets funn.
Genie slipe 09 polermaskin

IKr. 12.600,-1

Markedels desiderl besle 6" slipemaskin. Kun diamanlhjul (80, 220, 280, 600,1200 og
14 000 k). Intel vannsal (resirkulering). Megel staysvak, hurtigarbeidende.

Var store 40 siders A4 katalog sender vi dem gratis
Vart motto er: Hurtig levering, fornlZJyde kunder

ENGROS
DETALJ

<) GI'Enland
: 5Telrl-I108BY

- --- ---

8torgl. 211, 3900 Porsgrunn, Til. 03-55 04 72 - 51 0201 Fax. 03 57 30 10

189



STEIN

Klokker - Mineraler
Termometere - Rastein

Penneholdere - Steinknekkere
Bokst0tter

Slutt a famle i blinde!
Hold deg orientert om norsk bergindustri gjennom bladet

BERGVERKS-NYTT
Bringer reportasjer, orienteringer og nyheter fra norsk berg

industri - om prospektering, nye funn og om anlegg.

9 nr. i Aret - pris Kr. 130 (1992)

Bestill nc1 !

BERGVERKS - NYTT Postb. 1438 Leangen, 7002 TRONDHEIM

Navn: .
Adresse: .
Postnr.: " Sted: .
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Fa oversikt over din
mineralsamling, bruk "MINDA"

Tiki data bar skreddersydd
maskinvare for MINDA

Ta kontakt med oss for de
siste priser pa yare 386 og
486 maskiner

MINDA I:
Mineralsamlerens
datasyslem komplelt,
inneholder

Data om mineraler fra hele
verden
Fluorescens
Norske mineraler og
lokaliteter
Struklur for oppbygging av
egen samling

Pris eks.mva. kr. 4300,-

MINDA II:
Miniversjon av mineralsar.:lerens
datasystem inneholder

Data om mineraler funnel i
Norge
Slruklur for oppbygging av
egen samling

Pris eks. mva. kr. 2950,-
Jeg 0nskcr opplysninger om:

.....MINDA I.. MINDA II .Datamaskiner
Navn Adresse/Llf .

Returner kupongen til Tiki-Data NS, Postboks 108 Refstad,0513 Oslo -TIL 02 154150
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r·························.• Nyttig for steinfolket •• •
i NY: 1991 - 1993 i• •• •
: Geologi som :
• •• •: hobby :
• •• •: * HVEM * :• •• •
i * HVA * i
• •• •: * HVOR * :• •• •
: i Norden :
• Pris kI: 35,· •
• Utgitt av Moss og Omegn Geologiforening, Box 284,1501 Moss •
~ ~

192



Redaksjonen 0nskes god sommer!

organisering.
Besle presentasjon/utstilling, ama

t0r: J¢m Hurum, god kvalitet pli
mineralene,(stadig Iitt p1i lur fra gamle
t0mte forekornster) bredt utvalg og et
ekstra pluss var det med den gamle
geologiske litteraturen.

Det var 52 utstillere pA messa.
Besltket

Det var ca. 1300 betalende innenfor i
10pet av de to dagene (500 +8(0).

Messearrang0rene opplyser eHers at
de fikk en del nye medlemmer under
arrangementet.
ghw
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leg har forstAtt det slik at smAannonser er gratis for leseme av medlernsbladet,
og 0nsker f01gende annonse inn snaresl.

0nskes kj~pt:

Brukt slipeutstyr, sag og annet.
Knut Andersen
Flagghaugen 22
8850 L0ddingen

K.A. Takk for hilsen, denne annonsen koster intet, du har halvsida aleine sA du
har fAu god plass. Men egentlig sA skulle du ha deIt plassen med en sam viI selge
detdu eruteetter. Menerdu rasksA ffirdu kanskje tilslagel. Ring tlf.09-370778.ghw

..........NAGS-messe

pas, aquamarin, beryll, kunziuosv. Feil
frie (nesten) xx pli inntillOem for under
lusen-Iappen kan ikke vrere sA galt?

Vionerne av de ulike "ulstiHer
konkuransene":

Beste norske sluff: Svein Haugen,
med en klassisk, gammel Kongsberg
trnds0lv. Stuffens h0yde 4-5 em, ljukke
trMer.

Beste uleolandske stuff: Afganerne,
meden stuffca.15 x15cm, dekkelrundt
det hele med litt blassblA, kJare og
velterminerteaquamarinkrystaller. (Den
var ook verdl de 13000 kr. de ville ha for
den.)

Beste presentasjon/utslilling, proff:
Tom Hoel for godt og bredt utvalg og fin
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NAGS - messe
i Vestfold regi

Det er alltid noe ekstra spennende
med NAGS-messa. Denne gang m§Ue
turen g§ til Bark§ker, ikke langt fra
T0nsberg. Sentrallmidti Vestfold. Dr0ye
to timer kj0retur, gjennom sommer
0stlandet p§ den f0rste solvarme dagen,
eUer dager med plaskregn. Det blir ikke
lett § f§ folk innend0rs idag. I bilradioen
kan jeg f01ge med i hvordan de norske
MndbaIljentene blir satt p§ plass i OIr
finalen av S0rkoreanerne. Det kan jeg
godt brere, jeg skal p§ steinmesse.

29-23 og der er jeg, godt skillet var
del hele det siste stykket. Bra med biler
utenfor, et godt tegn. Men dessverre,
ingen trengsel innenfor, og del ble det
ikke heller.
Ommessa

Veslfold Geologiforeninghaddegjort
en kjempejobb. Oversiktlig og og ryd
dIg lagt opp. Grei servering; rimelig og
god hjemmelagel (av foreningsmed
lemmene) lapskaus og kaffe og vafIer.

Mye fin stein § se p§, som vanlig p§
NAGS-messene og noe mindre grad
bytte. For amal0rene har ikke bord hvor
de kan selge og bytte p§ v§re messer.
Stort sett s§ er de ikke p§ messer i det
hele tatt, hvis del ikke er egen forening
som arrangerer. Det er proffene som
r§der grunnen og noen ffi oppkj0pere til
egne forelningerog museer. Deterjo bra
at de er representert, de eren n0dvendig
del av det hele, men slik det er n§ s§ blir

det liu skjeivt. Om bare en br0kdel av
alle dem som har garasjer og allaner og
kJellere og loft og hager og oppkj0rsler
fulle av bra, mindre bra, men ogs§ helt
fantastiske stuffer, kunne ta seg tur p§
messe for § bli av med noe av overskud
det, (ogderved skaffeseg selvetvirkelig
overskudd) s§ kunne messer som denne
p§ Bark§ker bli virkelig spennende.

Noe nytt var det § se, Stig Larsen og
Trond Ove Bergstr0m, hadde ikke bare
nye hauer. I sitt ulreuelige arbeid med §
gj0re Norge fiatt har de kommet over,
som vanlig, en del pene stuffer. Riktig
vakkerl var det ; Apatitt fra Veg§rdshei
og selvsagt aktinolitt fra samme sled,
samt albitt og titanitt. Kvarts fra veian
legget ved Tinnsj0en, fantomer og
dobbeltterminerte og noen kvartskrys
taller med opptil 10 mm adular xx.
Chalcopyritt, tildels i am§ pene xx fra
S0ndeled, de satt p§ skapolilt.Ortoklas
fra Sande var ogs§ representert. Men
den s10rste fellspaten XX varmikrolinen
fra bruddet Svensken i Tvedalen. Alt
dette hadde tor og Trond Ove dandert
vakkert utover den fine standen sin. Litt
stablingm§ueogs§ til for§ f§ plass til all
sammen. Rimelige p§ pris var de ogst
Del var de fIeste utstillerne, ogS§ Mag
nus Svendsli som hadde med seg mye
fin kvarts fra Nordland. Rotte grupper
med uskadd bergkrystall for2llO-300kr.
lar seg h0re.

Rimelige, ihvertfall om man sam
menlikner med hva de samme folkene
forlangte p§ Miinchen-messa, var ogs§
Afganerne Qaddir-Zamal, med sine to-
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