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Trddsolv med kalkspatkrystall. Samling Norsk Bergverksmuseum, Foto Peter Lyckberg





Norges sterste bergverk.
De gamle solvgruvene i
Kongsberg har fra gam
melt av facinert byens inn
byggere og de tilreisende.
Det finnes over 200 stor re
og mindre gruver i asene
rundt Kongsberg. Disse
dagapningene kan variere
fra et par meter til 40
meter tvers gver. Aile er
inngjerdet. A sta og se
over kanten pa en av de
mange store gruvene og
kikke ned i dypet gir en
slags skrekkblandet fryd.
En kjenner et sug og ser
hvordan apningen forsvin
ner ned i et sort sluk.

Enkelte av sjaktene nar flere hundre meters
dyp. Den dypeste er 1070 meter , og var i
sin tid en av verdens dypeste. Sjaktene er
av og til sterkt nedi set, og isen , som kan
danne de mest fanta stiske formasjoner ned
over i gruvene, holder seg aret igjennom.
Nar en betrakter gruveapningene og de sto
re berghallene med utsortert stein som er
tatt ut av fje llet, far en ogsa fome mme lse
av det enorme arbeid som er lagt ned i drif
ten av aile disse gruve ne. Mange av
Kongsbergs beboere er blitt "bergt att", og i
leper av ungdomstiden foretatt mindre
ekspedi sjoner inn i enkelte av stollene
(gruvetunnelene) som ferer inn til gruve ne.
Min interesse for mineralogi og historie
forte til omfattende lesning av litteratur om
Kongsberg solvv erk og egnens geologi.
Vinteren 1987 ble initiativet tatt til en rek-

Vakre isforma sjoner i Samuelsgruve

ke undersekelser av noen av verkets gruver
fra dagen og nedover. Enkelte av disse
turene foregikk i samarbeid med Norsk
Bergverksmuseum og bidro til en ruermere
kart legging av gruv ene og forholdene i
dem o Det ble ogsa funnet en del gjenstan
der av interesse for museet.
Gruv ene ble drevet fra 1623-1956, og
bestar av meget kompliserte og omfattende
systemer av sjakter og tunneler. For a kom
me til i de deler av systemet som kunne
vare interessa nt, matte spes ialutstyr for
nedfiri ng, bolt ing og klatrin g oppov er
anskaffes . Etter hvert gjennomforte vi gan
ske mange slike eksped isjoner.
Sommeren 9 1 hadde Ragnar Salmen og jeg
bestemt oss for a gjere et forsek pa et
framstot ned mot et omrade 290 m ned i en
av de storste gruvene. Dette var et omrade
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Stein . f orfatterens bror po vei opp isf orma
sj on i Sach sen gru ve

vi ikke tidligere hadde undersekt, Rikti g
nok hadde vi studert gamle kart og profil er
over gruva, men disse viste seg ofte a vaire
uneyakt ige og enkelte ganger direkte miss
visende. Vi var derfor meget spente pa hva
som ville skje pa denne turen .

I BERGMANNENS RIKE
Dagen kommer og vi begir oss mot gruva
pa hoydedraget over Kongsberg. Vi er godt
kledd og lastet med ove r tre hundre meter
tau og annet klatreutstyr. proviant , ligge
underl ag og sove pose . Ragnar. som er
utdannet apoteker, er en mineralsam ler av
den kunn skap srike sorten. Han har allerede
vtert med pa f1ere turer og er godt tren t til
denne slags ekspedisjoner.
Ute er det stralende solskinn og varmt. Idet
vi gar inn i stollen som ferer inn til gruva
slar den kalde trekken fra gruva imot oss.
Og nar vi forlater dagslyset og varme n slik
gruvearbe ideme rna ha gjort utallige gang
er, far vi en slags fe lelse av hvordan det

Hvor vil dette elide? Sachsen gruve, nivd 450 m
lied.

matte vrere "a ga pa arbe", den gang gruve
ne fortsatt var i dri ft.
Maler for ekspedisjonen denne gang er et
omrade som det ikke har vrert gruvearbei
dere eller andre i pa nesten 50 ar. Enkelte
sjakter og stoller som passeres pa vege n
ned har vrert forlatt i over 200 ar. Vi
ensker a kartl egge omradet og lete etter
mineraler eller krystaller dersom det er noe
a finne. De mineralene som er tan ut av
fjellet i Kongsberornradet finnes i museer
verde n rundt og er enhver mineralsam lers
drorn.
Vi beveger oss i en underl ig verden: I deler
av sys temet der det ikke til stadighet dryp
per og renner, hersker en absolutt stillhet.
De gangene vi ovemattet nede i dypet kun
ne denne stillheten og det totale merket
virke ganske trykkende. I dag ligger gruve 
ne der som de ble forlatt, treverket og
beb ygningene star igjen i de delene av gru
va der del er fuktig nok til at det er bevart,

Fort . s ide 22 7



STEIN Nr. 4 1992. 19 argang
Utgitt av Norske Amatorgeologers Sammenslutning i samarbeid med Svenska Amatorgeologers Riksforbund

STEIN
Redaktor: Gei r Henning Wiik
N-2740 Roa
Tlf. 062-26 159 kl. 09.00- 15.00
Redaksjonskomite:
Burny Iversen
Nordborgv.7
2400 Elverum
Bjorn Holt
Karjolv. 5 1. 1600 Fredrikstad
Tlf. 09-39 07 78
Annonser: Tlf. 09-14 6 1 88
Fax: 09-14 63 90
Peter Lyckberg
Viktoriagatan 26 A
S-4 1125 Goteborg
Sver ige. Tlf. 03 I-13 25 20
STEIN kommer ut fire ganger pr. ilr
og blir sendt aIle medlemsfore ninger
i NAGS og SARF i det antall som
onskes, Enkeltpersoner kan tegne
abonnemem og vii da f1I tilsendt
STEIN direkte.
Pris kr 150,- pr. ilr.
Postgirokonto: 0803 2734333
NAGS sekretariat:
Formann : Hans Vidar Ellingsen
Kaptein Oppegardsvei 3
11M Oslo
Nestformann: Egil Jensen, Storgt.
25, 1500 Moss
Kasserer: 0 ivind Juul Nilsen,
Thorudsgt. 27, 303 1 Drammen
Sekrener: Bjorn Holt , Karjolveien
5 1,1 600 Fredrikstad
Redaktor: Geir H. Wiik, 2740 Roa
SARF styrelse
Ord forande: Rolf Linden. Hotorget
4, 68 200 Filipstad
Sekreterare: Tore Steen. Sabygatan
27,7 15 00 Vintrosa
Kassor: Lennart Werner.
Blombackvagen 13, 682 00 Filipstad
ISSN 0802-9 12 1

Innhold
I bergmannens glemte rike Stig Flaata 198
Formannen har ordet Hans Vidar Ellingsen .202
Bokspalta 205
Fellesturen til Brunlanes Sissel Marie Caspari .207
Norsk Bergverksmuseum om fredn ingen
pa Kongsberg ghw .209
Bergverksmuseet gjer rere pa sine hjelpere ghw .215
Internationalt milje i Tvedalen Johannes Hanto 216
GIA - en utbildningsorganisation Runa Patel .218
Pra spektering med ovantat resultat Ake Helen .219
Miinchen Knut Eldjarn 220
Notat fra mineral aret 1992 Torge ir T. Ga rmo .223
Hederskodex for SARF .224
Inntrykk fra mossemessa Magn e Heyb erget .224
Drammensmessa 1992 (!) il'ind Ju ul Ni lsen .225
Et debattinnl egg Torgeir T. Garmo .226
Fortsatt mora pa Kongsberg Svein Gomme rud .236
Mineraltur til Bjonndal en Bruk .238
Flere forenin gslogoer .239
Aktive minigeologer pa Kongsberg
Kari Flaata Halling 240
NAGS ekstraordiruert landsmete .243
Forsknin gsprasjekt i emning ghw .244
Lesernes fot .245
En varslet forbr ytelse ghw 245

Forsidehilde: Klatring i gruvene paKongsberg, Foro
Norsk Bergverksmuseum . Solvstuff. Fot Peter Lyckberg .
Samling Norsk Bergverksmuseum
Baksidebilde: Foto Norsk Bergverksmuseum

201



Nytt fra NAGS
Formannen har ordet

Pa ekstraordinrert landsmote under steinmessa i Moss ble det valgt nytt landsstyre for
NAGS. Dette er omta lt i referatet fra motet annet sted i blader.
Nominasjonen av undertegnede skjedde i form av et overraskelsesangrep under
Barkakermessa. Det foregikk ingen heftig valgkamp med programterklseringer og styr og
stak f0r valget, og valget selv foreg ikk uten drarnatikk, og nu har altsa NAGS fatt nytt
landsstyre.

Sa er det tid for ideer og visjoner om fremtiden - hva skal vi ga igang og gje re i NAGS
fremover? La oss forst sette oss noen overo rdnede mal:
> Vi viI gjere NAGS til en vital og handlingsdyktig organisasjon.
> Vi viI bli en sentra l instans som kan vzere til nytte for medlemsforeningene.
> Vi vii i samspill med Landsmetet definere oppgaver, sette mal for disse. og vi vii
arbeide for a na malene.
Vi trenger vel noen utfyllende forklaringer pa disse utsagn. Hvilke konkrete tiltak og
saker skal NAGS begynne a arbeide med? I starten vii vi vrere litt ydmyke og innse at vi
5 i landsstyret rna begrense oss nar det gjelder antallet av tiltak. Vi rna prioritere etter
mottoet:
Heller noen fa saker som gjo res ordentlig, enn mange som blir behandl et halvhjertet p,1
grunn av manglende ressurser og begrenset kapasitet.
Slik i begynn elsen har vi egent lig bare yare egne ideer og forestillinger a ga ut fra, men
etterhvert haper vi at kontakten til foreningene og miljoet forovrig vii gi oss et utvidet
grunnl ag for prioriteringer.
Vi oppfordrer derfor foren ingene til a gi innspill pa hvilke tiltak de ensker vi skal
vektlegge. Hva mener man runcit om i landet at NAGS skal arbeide med sorn vii vzere
mest NYTTIG for foreningene ?

NAGS' oppgaver
Generelt viI en hel rekke oppgaver falle naturlig inn under NAGS's arbeidsomrade og vi
regner opp en del som er nterliggende:

> Ta 0PP og bearbeide SAKER av felles interesse
- Aktuelle saker i forhold et tilmyndighetene
- Andre saker etterso m de dukker opp

> Opprette og vedlikeholde ARKIVER
- Foreningenes vedtekter
- Foreningenes arsmeldinger
- Guider og beskrivelser av forekomster
- Litte ratur, boker, tidsskrifter etc.

> INFORMASJONSFORMIDLI G
- Organisere og systematisere info om mineraler og lokaliteter
- Myndighetenes bestemmelser. fredning etc.
- Info fra utlandet

> KONTA KTVIRK SOMH ET
- Foreningene
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- Med ia
- Myndi gheter
- Fagmiljoe ne
- Kommuner og Fylker
- Eie re av foreko mster
- Kontakt til nord iske sosterorganisasjoner

Vi velger som utgan gspunkt a arbeide med tre oppgaver som synes presserende og som
det synes vikti g a komme igang med . Synspunkter i denn e sammenheng fra foreninge ne
vii vtere velkomne.

Oppgave 1. Fa sving pa NAGS.
Det er: > Fa sving pa landsstyret med en god arbeidsde ling og

drift sform.
> Fa til et godt samsp ill med foreningene gjennom arsmetet og

andre tiltak.
> Aktivisere foreningene i felles tiltak.

Vi f1\r derved felgend e rolleforde ling:

LANDSM0TET
Motes en gang i aret i I. kvartal (fo r 15. mars)
Det velger land sstyre
Setter rammer og mal for virkso mheten
Kontrollerer virkso mheten
Utpeker arranger av arlige messer.

LA NDSSTYRET
Motes etter behov, ca 10 ganger i are t.
Dagl ig drift av NAG S
Arbeider for a na oppsa tte mal
Utarbeide r handl ingspl aner
Utarbeider bud sjetter
Samarbe ider med rnessearrangeren
Har ansvaret for tombola under NAGS-messene
Kont akt til foreningene, fag rniljeene og samfunnet
Arr angerer land smetet .
Rapporterer til landsmetet ,

FORENI NGENE
Represent erer den ege ntlige virkso mheten i form av selvstyrte foreni nge r som
har etablert sin interesse-organi sasjon : NAGS .

Oppgave 2: ARSM 0 T ET 1993
Det er: > Finne frem til et godt arrangement for mo tet.

> Lage et konstruktivt og hyggelig arrangement som kan tiltrekke
mange deltakere fra forenin gene.
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> S idra til at Land smeter far et god t resultat.
Arsm0tet 1993 finner sted dagene 6. og 7. mars 1993 pa Linne Hotel, Stat srad Mat hiesens
vei 12, Oslo 5.

Forelopig meteplan:
6. mars 13:00 Motet settes. Dagsorden.

19:00 Middag.
Sarnvrer.

7. mars 08:00 Froko st
09:00 Motet fortsetter.
13:00 Lun sj

Prisen inkl usive overnatting i enkeltrom og ovennevnte maltider blir kr 690 .- pr pers.
Re iseutgifter dekkes i henhold til reglene for reiseforde lingsfondet.
Merk av dagene 6-7 . mars i kalenderen for 1993!! Vi haper pa stor de ltake lse. Med
utgangspun kt i de vedtektsfes tede punkte r for arsmetet viI land sstyret ette rhve rt utarbeide
detaljert dag sorden med de nodvendige saksdokumenter. Foreningene oppfordres til a
sende inn for slag til saker som skal tas opp innen 15. januar 1993.

Oppgave 3: Amate rene og lovverket.
Det er: > Fa til et konstruk tiv t samspi ll med de invo lverte myndigheter.

> Avklare og forklare gje ldende rege lverk og praks is.
> Spre opp lysninger og informasjon .

Det har opp gjennom arene blitt skrevet mye om dette tema bl. a. i NAGS-Nytt/STEIN. I
samtaler far man ofte det inntrykket at amatorene jevnt over har uavk larte oppfatninger
vedrerende hva som er lov og ikke lov. Og de som skal handh eve lovene har store
graso ner a bevege seg i nar det gje lder forholdet me llom praks is og de forskje llige lovers
bokstav . Praksis og hand hev ing av lovverket blir ulik og vekker strid som ber unng as,
I denne sammenheng refereres det til hendelser pa Hardangervidda senest i host ,
Hendelser som har fatt dekning i 10k ale media som ikke er sterlig hyggel ige for
amatergeologiens utevere. Vi har innlede t kon tak t med invo lverte myn dig hete r for a finne
frem til en konst ruktiv dialog med sikte pa a skape ryddi gere forhold og klarere
definisjoner pa hvilke gre nser - eventuelt grasoner - som eksisterer .
Med tid og stunder vii det bli informert om dette i STEIN.

Sluttord
NAGS er hva foreni nge ne gjer den til.
Gjennom aktiv medvirkning pa arsm0tet.
Gjennom akti v ste tte og med virkning i den dagl ige drift.
Gjennom akti v bruk av NAGS' tilbud.
Gjennom a gi og kre ve informasjon av felles intere sse.

Lykke til med arbeidet i foreningene!
Hilsen

Hans Vida l' Ellin gsen
Formann i NAGS
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Bokspalta

Forlagsre daktor Jan Lien i Vett og Viten visa stolt fre m sill bok i mineralogi

Bok 92 ble temmelig nedsl aende kostbar lagerplass, ble beherig tipset om at
oppl evelse for en steininteresse rt. Etter a det finnes et utmerket annon semedium:
ha tralet utstillin gsomradet med finmasket STEIN. Kortere vei til steinbokkunder
nett, og etter a ha spurt oss for hos aile de finnes ikke!
sma og store forlag som var representert Lyspunktet pa messa: Mineralogi "For
forble resultatet magert; Ett forlag har gitt mineralinteresserte finnes det na pa norsk
ut ei bok av intere sse for oss. (Se ftere fine fargeillustrerte handbeker a fi\
nedenfor. ) Vi ble imidlertid forklart av kjopt . Nar det gjeld er det mer teoreti ske
ftere hvorfor de ikke satser pa beker om grunnlaget i mineralogi, har det hittil ikke
emnet. Argum entet som gikk igjen var: foreli gget noen helhetli g tekst pa norsk.
"Det er ikke det at vi ikke tjener penger pa Med denne boka tar vi sikte pa a rette pa
den slags boker, men vi tjener ikke nok, dette. Boka tar opp de fteste emner som
fort nok!" Et forlag hadde som "mal" at de vanligvis behandles i et grunnkurs i
matte trykke et fe rsteopplag pa 4000 og mineral ogi pa universitersniva, Den er forst
dette opplage t matte vtere ute i leper av to og fremst beregnet pa geolog istudenter,
ar! Dette heres ut som teffe tider, noe som men arnate rte rgeologe r og mineralsamlere
kan ha fort til at folkeopplysning stank en, som vii ha en grundigere basis i
som ihvert fall i noen grad har preget mineralogi, viI ogsa finne boka nyttig.
bransjen, na blir forlatt. Men det vii vi Boka er enkelt utstyrt , med illustrasjoner
imidlert id ikke ta opp noen diskusjon om kun som strektegninger. Ved det prakt iske
her. Vi vii likevel nevne at de forlage ne studiet av mineralene viI det derfor vrere
som matte ha slike besvterli ge beker pa fornuftig a bruke en av de mange
lager, "steinboker" som beslaglegger fargeillu strert e handbeker som stotte.
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Stoffet er delt inn i to hovedd eler. Del I
omfatter geometrisk krystallografi,
krystalIkjemi , kry stalIfysikk og et kapittel
om mineralene s forho ld til de geo log iske
prosesser. [ del 2 er de enkelte min eralene
behandl et etter en tradisjonell kjemi sk
innd el ing. Til slutt fe lger en liste med data
over ca . 110 utval gte mineraler. "
Som det fram gar av an forseltegnene , dett e
er ikke yare ord . Dett e er forl agets
present asjon av boka. Hold er sa forl aget s
pastander? Svaret er. ja. Det hold er med
god margin . Boka anbefales for aile som
vii sette seg inn i og forsta mineralogi en.
For de som ikke fulgte skikkelig med i
geo me tri, kjemi og fysikktime ne anbefa les
en liten oppfriskning av disse fagene, ellers
kan det bli litt tungt . De som var (er)
flitti ge og arb eid somme elever, (det greier
seg med velfordeyd ungdomsskole
pensum ) ber kunn e ga rett les pa boka.
Tittel: Minera log i Forfatter : Tore Prestvik
Forlag: Vett & Viten Sider: [86 Utgitt :
[992 [SB N 82-4 [2 -0 127-3
Rektor

PRESSE l~~~MA
OILDFJORD

Bill etten er bare gy ldig nAr navn og U. - 25.
firmastempel er pefert. Oil 92

::-"'G:;:·~ ·.; k~gri
" &1E I N II ~ '!.J

Nye kart
NGU har gitt ut nye kvart eergeologiske
kart 1:5000 Skardsoy 142 1 IV, Tarva 1522
IV, Harr ak 1824 III , Halsa 1421 III. Og
ganske spennende; berggrunnskartet
Misvrer 2029 II. Her kan det planlegges
mange fine sommerturer mens na snoen
etterhve rt legger seg pent over ordlands
ga bbroer og peridotitt er , kalk spatmarmorer
og gra natglimme rskifre .
ghw

Sekundrermineraler
fra Konnerudomradet
Av 0ivind Juul Nil sen

For en tid tilbakke fikk vi dett e lille heft et
stukket i handen, 16 side r tettpakket med
verdifulle opplysninger om et kjent og for
mang e kjrert ornrade i Drammen. For
for fatteren som nesten bor midt oppe i
herl igheten forh old er det seg ihvertfall
slik.
Som begrunnelse for a gjere denn e fine
jobben sier 0ivind : "Det er i det senere
blitt skrev et en del i STEIN om Konn erud
og sekundrermineralene der. l eg har
arbeidet mye med Konn eruds geologi og
min eral er og synes tiden er moden for a
tilfred sstill e den nysgjerrigheten som
muli ge ns noen har fatt gjennom de
tidl igere artiklene".
Min eral ene er ordnet systematisk etter
grupper og det blir nevnt hvor og hvordan
de forekommer, ogsa hvordan min eralene
reagerer pa ulike syrer, nar de ble funnet
og av hvem.
Her er greie geol. kart over omradet og en
gene rell beskri velse av sekundrermine
ralene i omradet. Midtsidene har et opps lag
med hele 24 mikrofotografier , - og de er i
fa rger.
0ivind skr iver i en liten hilsen til leseren
"l eg haper denn e oversik ten kan bli til
glede og nyt te" .
l eg forsikrer at det har de n veert for
und ertegnede. Heftet vii veere det for
enhve r minerali nteressert . l eg vii anbefale
det 16-siders A5 -heft et pa det varmeste .
Det kan skaffes direk te fra forfatteren og
koster bare kro ner 30 .- (Leks ved lagt
bestillingen i frimerk er ). Adre sse :
Th orudsgt. 27, 3031 Drammen .
Fint om ftere ama te rer kunn e gjere som
0ivind. Det er en fin mate a fa mer ut av
hobbyen pa. Ogs1l blir det flere a dele
glede ne med pa denn e maten .

ghw
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Fellesturen til Brunlanes
Sissel Mari e Caspari (OG)

Folker samlet rundt utebordene hos Bjordam

At det ble en fellestur var en tilfeldighet, eller ftere. Det
hadde seg slik at OG planla tur til Tvedalen med Frode
Andersen som ferer og kjentmann. Da han ble kontaktet
var 0AK (samarbeidsorgan for 0stfoldforeningene) ute
etter samme mann til samme omrade den samme helgen. Sa
vi slo det hele sammen og Vestfold ble ogsa med samt mer
eksotiske innslag fra Bergen og Nederland. Rekeaften sto
ogsa pa programmet sa det sosiale ville ogsa bli ivaretatt.
Da vi dro nedover bade hort es og sa de t litt ve l 40 fr am mette infonnasjon om dagen s
utr ygt ut med vrere t, men det fikk sta sin to tura lte rna tiver: Tved alen (se egen artik-
prove. Oddanesand ca mping var ma let for kel ) og til Bjordam med Th or Sorlie fra
meg. men andre hadde tatt inn pa ev lung- Hald en som jeg va lgte.
havn Gjestgi veri og pa private hytt er i Pa Bjord am gard ble vi ensket ve lko mme n
ornrade t. Etter installasjon pa hytt ene va r 'I V Einar Bjord am. Ha lvparten 'I V oss ca.
det koselig samvter pa tvers 'IV fo reninge- 20 tak ke t for sist, det var en tid side n for
ne . de fleste av oss. Fors t gik k vi rundt og tittet
Le rdag morgen opp rant med vrer, Frokost. og hand let pa utebordene. Einars 8 1-arige
kaffe og smoring 'IV matpak ke gikk unna i mor. Magda lena, sk rev lapper, tok imot
en fe i, og sa var det sam ling utenfor Gjest- penger og pakket inn . Keen rundt henne sa
giveriet i det stralende vtere t. Her fikk de ut som om de n ingen ende ville tao men
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omsider val' folk fomey d. Einar tok oss sa
med en runde pa garden og viste oss sol
steinsforekomsten og noen av de andre
sma forekomstene. Vi fikk ogsa plukke litt
hematittstykker. Siden sist undertegnede
val' del' hadde han ogsa apnet en stein
butikk. Mens vi satt ute og spiste og pratet
tok Einar noen drag pa to-radern.
Neste mal val' Kjorholt. Del' hadde vi litt
darlig tid sa det ble bare litt plukking pa
utsiden av gjerdet. Vi fant noe jaspis og
noen sma kalkspatstuffer dukket ogsa opp.
Ikke den store aktiviteten og utbyttet med
andre ord.
Det ble en del bytteaktivitet mellom de to
gruppene fer kveldens store begivenhet.
Tre langbord val' stelt koselig istand. Vi
fikk deilige ferske reker med tilbeher for
en rimelig penge. Det ble fin kveld med
stor stemning, sanger med trirnevelser ble
avsunget, Einar Bjordam spilte opp til
dans, etterhvert assistert av Hans Vidal'
Ellingsen pa gitar. Det svingte hell ut de
sma timer.

Frarnrnete til sendagens turer val' godt,
festlighetene tatt i betraktning. Turen gikk
til M01en med rullesteiner og bronsealder
graver. 0 degardsbukta ble ogsa besokt
med diabasganger og kalksteinsformasjo
ner for kursen ble lagt til Ula og manestei
ner der. Ei gruppe val' ogsa med Svein Ber
ge til Buer i Bjorkedalen. Her skulle det
va~re mye bra mikromateriale. En god del
stein av riktig potensiale fant veien ned i
noen sekker for nzermere undersokelse
hjemme under mikroskopet. Sees med det
blotte eye kunne imidlertid zircon, epidot,
pyroklor og loparditt. Og sa tegirinkrystal
lene da. De kunne sees selv med solbriller.
l eg er sikker pa at jeg hal' aile deltakerne
med meg nar jeg retter en varm takk til
dem som hver pa silt vis bidro til at dette
arrangementet kom i stand, og som sorget
for en prikkfri gjennomfering. Det er noe
ekstra hyggelig ved a gje re noe sammen
med andre foreninger. Mere samarbeid og
fellesarrangementer foreningene imellom
er noe det absolutt burde proves mere av!

Klokker - Mineraler
Termometere - Rastein

Penneholdere - Steinknekkere
Bokst0tter
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Norsk Bergverksmuseum om
fredningen pa Kongsberg

Samtale med daglig leder Fred Steinar Nordrum

Gedigent solv. Bredde 24.5 em. Norsk Bergverksmuseums samling

Fred Steinar Nordrum bar de siste arene vrert daglig leder
for Norsk Bergverksmuseum pa Kongsberg, en institusjon
som har hatt en god, nesten bemerkelsesverdig vekst. Muse
et bar med sin velordnede og publikumsvennlige mate a dri
ve pa blitt en turistmagnet av dimensjoner. 73 500 personer
fra inn- og utland benyttet seg av museets tilbud ifjor, i 1992
ser det ut til a bli godt over 80.000. Museet bar en fast stab
pa 9 helars- og omkring 30 deltidsansatte, i tillegg kommer
to dugnadsgjenger med ca. 40 involverte, en arbeidsgruppe
fra Kongsberg Hjelpefengsel og en venneforening; Selvver
kets Venner, med over 800 medlemmer. Disse skal sammen
oppfylle stiftelsens formal. (Se fotnote.)
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Steine r Nordrum i kontormiljo pd Kongsberg Berg verksmu seum

Av saker av stor betydning for museet i
1992 kan nevnes: enighe t med State n om
over takelse av fire gamle se lvve rks-byg 
ninger "Sa kkerhusene i Saggrenda" ( 1250
kvm) og tilskudd pa 500 000 kron er til
bruk sinnredning av disse , forslag fra
Regjeringen pa statsbudsjettet 1993 om
bevilgn ing pa 6 millio ner kroner til utbyg
ning. En stor del skal ga til et tilbygg som
ska l romme Kongsberg Vapenfabrikks
bedri ftsmu seum, men en del av pengene
skal etter planene benyttes til a innrede et
nytt rom pll 160 kvm til utstillinger om
mineraler og min eral- og steinindustrien.
Mu seet har dessuten sekt kultu rvern-myn 
dighetene om fredning av de fteste kultur
minner etter Kongsberg Se lvverk i det sen
trale gruvefeltet me 110m Jondalen og Kob
berbergelva. I pllven te av sok nadsbehand
lingen ble kulturminnen e midl ertidig frede t
av kulturvernmynd ighetene fra 15. juni i
1\r.
Var nd dette nodvendig, da No rdrum ?
Ku nne vi ikke ha hatt det slik det var ? Det
var vel ingen steinsamlere som knakket i
fi ller gamic bygnin gsrester. dammer, heste
vandringer. afterhauger og liva det nd
hetcr altsammen? (Om fredningsvedtaket

se STEIN nr .3/92 s. 183 red.anm.)
Det fredningssaken gje lder er a fa bevart
for ette rtida et kulturland skap og et gruve
system som er enestae nde i internasjonal
malestokk. - Det er ftere arsaker til at det er
nedvendig med en form ell fredn ing.
Og det er?
Det har vtert gjort inngrep, tildels betydel i
ge, ved at det for eksempel har vert tatt
masse fra berghalder (tipphauger) til
skogsbilveier og liknende form al, folk med
tilhenge re og vare bil som fjerner stein fra
kulturminnene for a bruk e dem til hagem u
rer peiser, og andre private form al, enkelt
personer og ogsll utenlandske grupper, som
saumfarer ornradet og gruve ne, ofte med
metall soker, og fjerner lose gje nstander.
Det er ogsa en ree ll fare for at vi for eller
siden ville kunn e f1\ uonsket bebyggel se,
for ekse mpel hytter i omra de t, I tillegg
kom me r mineralletere, det vii si mut ere
som onsker a dri ve inntekt sskapend e virk
sornhet, - og ste insamlere og mineral sam
lere.
Sa mineralsamlere blir pa en mate ramm et
indirektc ?
Ja, for her er det de menn eskeskapte forn
minnene som fredninge n skal bevare. S01-
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vet og de andre mineralene har isolert sett
ikke noe med fred ningen a gjore . Det er
bergloven og andre lover som regulerer
rettighetene til disse og ikke kulturm inne
loven . Men om samlere e ller andre banker
i berg. i dagapninger e ller inne i gamle
gruver. eller graver i gamle hauger for a
finne mineraler , kan de edelegge kultur
minner. De kan ogsa edelegge mul igheten
til a eke kunnskapen om kultunn innet ved
a fjerne eller skade ting som kan gi okt
innsikt i histor ien . Slikt faller natu rligvis
inn under fredningen. De fteste som har
sett omradet utenfor Clausstollen pa Vino-

ren i det siste , vii skjenne hvordan gravi ng
kan ode legge kulturrninner.
Sel konftikt med mineralsamlere er med
andre ord ikke til el l/Il llgel ?
I en fredningssak vii det i utgangspun ktet
alltid ligge en interesseko nflikt, enten
apen t eller laten t. Det ville vrere unodven
dig a ga til fredningsve dtak med pafolgen
de forva ltning om ikke dette var tilfelle . Vi
fors tar natu rligvis god t at mineralletere
gje rne vii beny tte gruver og tipphauger,
men jeg tro r de fteste vii innse at bevaring
en av de unike kulturm innene, og den
kunnskap soppbygnin g og de oppleve lses-

Tidligere utgaver av

NAGS-nytt/STEIN
NI: 11980 - Nr. 4 1991

Vi kan ska fTe aile utgivelsen e i original.
bortsett fra nr, 1/1980. det forrige lndeksnurnmeret .

Her sender vi fotokopiutgave om det er an sket.
Nr. 1/1980 - 4/1987 kr. 15.- prostk.

Aile 32 utgivelser, kr. 450"
Nr. 1·4/1988 - 4/1991 kr. 25.- prostk.

Aile 13 utgivelser, kr. 300.-
Komplett 4S utgivelser, nr. 1 1980 - nr. 4 1991, kr. 700.

1 tillegg kommer porto + oppkrav.
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--------------------------
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tilbud museet forseker a bygge opp for
besek ende rna vektlegges i forhold til noen
fa personers eller bed rifters enske om hob
byvirksomhet eller fortjenes te.
Men det ble en svairt omfangsrik fredning
dette?
Pa samme mate som yare nasjonalparker
skal bevare fjell og natur, ensker vi at den
ne fredningen skal bevare yare spesielle
nasjonale kulturminner. Og pa samme
mate som i nasjonalparkene, ensker vi at
aile skal kunn e bruk e og oppleve kultu r
minnene. Men i regulerte former som
bevarer kulturminnene for framtidige gene
rasjoner. Dett e tror jeg steinsamlere ftest
har forsraelse for. De som har benyttet det
omradet som na er fredet er forstaelig nok
skuffet. Men vi har fatt positi ve signaler
bade fra disse og det ovrige mineralmiljo
et. Vi pa var side er naturligvis interessert i
et forts att godt sama rbeid med samlere og
geologi- foreninger,
Sa det ligger ikke noe misunn else Ol'er at
"gruveklatrerne"[ant en del fine se lvstuffer
somfo rte til fredningen?
Absolutt ikke! Registreringen av kultur
minnene og forberedelsene til frednings
seknaden pagikk i ftere ar, lenge fer klatre
akti vitene "eksploderte" i fjor vinter. Og
faktisk har kulturminnene som ligger pa
Statens grunn vrert eierfredet siden 1930
arene. Men siden den fredningen ikke var
tingl yst, var ikke kulturminnene beskyttet
mot muting (dvs bruk av Bergloven ). Da
mutin g fant sted var vi redd for at kultur
minner skulie bl i ode lagt, ikke fordi det ble
tatt ut se lv. Fredni ngssokn aden ble irnid-

lertid fram skyndet, fordi noen mutere ikke
respekterte at Kongens gruve , som er det
viktigs te gruve kulturminnet og som museet
eier og driver, var fredet for skjerping.
Sel v faller dess uten under Bergloven som
administreres av Bergv esenet , og museet
rna innordne seg Bergloven pa lik linje
med andre bedri fter og personer.
Hvordan har kontakten wert med "muter
ne'l.?

Vi har hatt god kont akt bade med mutere
og mineralsamlere i omradet og vi har fatt
mye interessa nt forsknin gsmateri ale bade
av ertsminera ler og gangmineraler. Det sis
te aret er det med hjelp fra Alf Olav Larsen
identi fisert 10 mineraler som ikke har vart
kjent fra Kongsbergforekomstene tidl igere .
Forskningsmaterialet viI blant annet kunne
fa betydning for det prosjektet i malmgeo 
logi med utspri ng fra Institutt for Geo logi
og Mineralogisk-Geologisk Museum ved
Univ ersitetet i Oslo som planl egges igang
satt i 1993. (se egen art. red. anm. )
Siden dere legger sa stor vekt pa denne
fre dningen. Star det i fo rhold til objektene ?
Hvor spesielle er de?
Kongsberg Sel vverk har histori sk sett vrert
landets mest betydelige berg verk . Det kan
vi si utifra antall arsverk som er nedlagt.
Kongsberg var ogsa senter for bergverks
administrasjon og bergutdanning i Norg e.
Bergverket var i drift 1623-1958 og de
fteste teknikker gjennom tidene for gru ve
dri ft og arbeid i dagen har vrert i bruk ved
verket. Kulturlandskapet og gruvene er
resultat av disse arbei dsope rasjo nene og er
derfor et gigantisk teknisk kulturminne

STEINHAUGE~A
Mineral Galleri - Rock Shop

Storgt. 15, 1500 Moss - Tlf. (09) 25 19 63
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som bade er et minnesmerke ove r tidligere
tiders slit, og som ogsa viser hvordan de
arbeidet og levde. I Knutefjell har vi et
sammenhengende kulturl and skap med f1 ere
tusen enkeltkulturminner av mange for
skje llige slag, som gruvea pninger, berg
halder, afte rhauger, gjepeltornter, hjul stue
ruiner, bygninger, veier , slier, steininskrip
sjoner, damm er, renner og fletningsinnret 
ninger. Gru vesystemel er stort med mange
forskje llige tekn ikker representert . Spesielt
vii jeg nevne de store omradene i gruvene
som er drevel ved fyrsettin g. Bade gruv e
systernet og kulturlandskapel er blant de
best bevarte, ogsa inlernasjonalt sell. Dette
rna ogsa sees i sammenheng med den bety
del ige mineral saml ingen, gje nstandsam
lingen, bygnin gsmilj oet og arkiv samt den
oppbygningen og formidl ingen av kunn
skaper som museet sl,i r for.
Dette arkivet , hvor n¢yaklig og viktig er
del?
Som en detalj kan jeg nevne at Sel vverket
hverl ar nedtegnet de personer som fikk
eller kjopte selvs tuffer eller "handstener"
som del her, helt fra 1624. Antall steiner og
vekt ble ogsa registrert. I Sel vverksark ivet
er det der for meget interessante opplys
ninger om tidligere tiders mineralsamling.
Et annet eksempel pa hvordan arkivene
kan hjelpe oss: Nar museet firmer rester
etter en arbeidsope rasjon i en gruve som
restene etter et fyrsettingsbal, kan vi here
noe om fyrsettings teknikken som ble brukt,

men samtidig er det ofte mul ig ut fra arki
vel a fastsla dato og ar for nar dette baler
brant og navnene pa de bergmennene som
sro for fyrsettingen!
Blirfredningen respektert?
l eg rna svare et bet inget ja pa det sperma
let. De f1este ser heldigvis ut til a respekte
re fredn ingen. Men noen enkeltpersoner
synes dessverre ikke a vtere istand til a gi
akt pa lovverket , og vi har reg istrert at del
fortsa tt har forega tt graving inne i noen av
gruve ne. Vi haper selvsag t at dette proble
mel viI ta slutt. Hvis ikke det skjer, vii de
som star for det bli pagrep et og anmeldt.
Men vi amaterer. .1'0111 er .1'(1 snille. pene og
fo rseksvis lovlydige kan ikke vi fa noen
aldri sa snui dispensasjoner?
Akkurat det er det kultu rvernmynd ighetene
som gir. I forbindelse med en perman ent
frednin g vii det utvilsornt bli laget forskrif
ter som i klartekst vii fortelle hva som er
tillatt, hva som eventuelt vii bli regulert og
hva som ikke bli r tillatt. Fornuftige samar
beidsformer til felles beste tar vi gjerne
opp Iii drefting nar som heist. Og sa har vi
mye fint her som vi gje rne vii vise fram Iii
hele det geologiske amatermiljeet, som : ..
Takk del har du allerede nevnt . STEIN tak
ker for samtalen og henviser videre mar
kedsf orin g Iii annonseplass, - vi liar ledig
pla ss panydret l
Det er en avtale!!
(Fe lg med!)

Nye mineraler fra
Kongsberg

Dolomitt
Heulanditt
Annabergitt
Svovel
Cerrusitt

Angle sitt
Aragonitt
Develin
Posnjakitt
Brochantitt
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Fra: Vedtekter for stiftelsen Norsk Bergverksmuseum
Fastsatt av Kultur og vitenskapsdepartementet 1. mars 1989.

§ 1. Na vn og rettslig stilling
Norsk Bergverksmuseum er en stiftelse opprettet av Kultur- og vitenskapsdepar
tementet fra og med I. mars 1989 i henhold til lov av 23. mai 1980 nr. 11 0m stif
telser mm.

§ 2. Sete
Stiftel sens sete er pa Kongsberg.

§ 3. Formal
Stiftel sens forma l er aforvalte, bevare og restaurere det nasjon ale kulturminnes
merket Kongsberg Selvverk. Dessuten skal stiftelsen arbeide for a bevare minne
ne om tidligere tiders bergverksdrift ogsa pa andre steder i landet enn Kongsberg.
Dette skal gjeres ved innsaml ing, bevaring og dokum entasjon av gjenstander, bil
der, bygnin ger og annet som kan kaste Iys over utviklin gen av bergverksindu stri
en og bergmannssamfunnet. Stiftelsen skal utvide kunn skapene om denne utvik
lingen gjennom egen forskning, og skal formidle kunn skapene videre blant annet
gjennom utstillinger, omvisninger i gruvene og andre steder, og gjennom fore
drag , film, publikasjoner og annet.

FORRETNING • VERKSTED
Verksgt. 1, Bzrums Verk Tit. 02-13 85 07

et trivelig rnilj" med arhundre lange tradisjoner

SLiPEUTSTYR
RAsTEIN
MINERALER

APEI'fi 10· 17, TORSDAG 10 - 19, LIJRDAG 10 - 14

GAVER
SMYKKER
INNFATNINGER

Kontoradresse : Serhalla 20, 1344 Haslum Tit. 02-53 36 86
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Torsdag 29. oktober var en ekstra travel
dag for museet. Et team forskere ankom
for astarte pa projektet sitt, men det var
ogsa en av dagene da museet gjorde stas pa
aile hjelpeme sine. Dugnad sgjeng en, det
var mange tidligere gruvearbeidere blant
dem , ble beheri g bespist med rernmegrat
og spekemat, kaffe og kaker. STEI N hav
net ved siden av Sten Sommerstad, oppsla
ger ved smia til verket ble lagt ned i 1957:
Ja det er trivelig arbeid vi gjer her ved
museet na. ogsa er det fantastisk a komm e
sammen igjen vi som drev pa den gangen.
Vi murer og snekrer og far det i stand . Vi
kan jo alt da vet du, og sa vet vi akkurat
hvordan det var og hvordan det ble brukt.
Ja, vi har vrert med pa a rive det ned.
????
Du skjenner at etter nedleggel sen sa fikk vi
noen maneders lonn . Og da syntes Staten
som eide gruva at de matte bruke oss til

Bergverksmuseet gj~r
rere pa sine hjelpere

Foto av Stell Sommerstad

noe nyttig. Vi ble satt til a ta fra hverandre,
ja rett ut sagt edelegge og rive utstyr og
bygninger. Det var vel for a hindre at det
ble noe mere mas om gjenopptakelse av
driften , tenke r jeg. Det var en tragedie,
Iiketil a grate over. Det syntes vi dengang ,
og vi sa ifra, men du veit industri-departe
mentet hert e ikke pa det oret. For eksem
pel, tenk om skinnegangen like til Gottes
Hilfe og videre til Sachsen hadde veert
intakt idag, eller om aile husene i Saggren
da, vaskeri og ekstraksjonshytte med alt
utstyr og det hele hadde statt der na? Men
det er bra vi har det vi har, en far troste seg
med at det kunne ha gatt verre . Og na blir
det ihvertfall tatt yare pa og verdsatt. Som
du ser blir vi det ogsa, vi som gjar var del
av jobben og na skal de spandere Dan
markstur pa oss. Det var jo dit store deler
av solver tok veien sa det er vel rimelig at
vi fe lger etter.
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Internasjonalt
milja i Tvedalen

Johannes Hanto

Pa Iarvikittb lokken fra venstre : Astrid Haugen , JOIl Svei nung Hanto , Hails Vidar Ellin gsen og Anne
Kari Skarstein . Stdende [oran fra venstre: Thomas Stubergh, Hans-Jorg en Berg , Jail Stubergh ,
Niels Abildgaard. @iI'illd Olstad, Frode Andersen og Ronald Werner (med ryggell til fotografen) .

Da "stein(alder )flokken" delte seg fer avreise fra Nevlunghavn viste
det seg at 12 stk. ville til Tvedalen pa mineraljakt. Inklusive turleder
Frode Andersen var det 9 ostlendinger, en dansknorsk, en nederlender
og en bergenser. Forst skulie vi "dra til" Svensken. Som antydet i
overskriften, mange nasjoner var representert.

"Svensken" skal ha fatt sitt navn fordi det
var et svensk firma som forst drev dette
larvikittbrudd et. For ev rig kan vi her finne
"svenskestein", den bla sodalitten sammen
med den beslektede gule cancrinitten .
Larvikittbruddene i Tvedalen inneholder
som kjent et stort mangfold av rnineraler, i
verdensmalestokk mange ogsa til dels
sjeldne. Noe av forklaringen pa aile sje l
denhetene er at omradets pegmatitter er

sakal t super-alkaliske. En mer useries for
klaring pa hvorfor mange av minera lene er
sa sjeldne er jo at de kan vrere vanskelige a
finne, i og med at de ikke er synlige for det
blotte oye . En snev av sannhet er det jo i
en slik forklaring ogsa. Tvedalen-ornradet
er altsa meget interessant og selv de som
har vtert der mange ganger viI alltid finne
noe av interesse ved nye besek (bare spe r
Frode). Dette ogsa med tanke pa funn av
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"synlige" mineraler.
Vel fremme i Sve nsken gikk vi ferst til ste
det der det for ikke lenge siden var funn et
sv.e rt gode feltspatkrystaller. Kun rester
var tilbake , men noen biter fant vi da.
Interessant var det a se hvordan de n ytter
ste delen av krys ta llene var omdannet til
albitt m/k rystaller og helt ytterst hadd e det
dan net seg analcimkrysta ller. Ellers ble det
pa det samme stedet bl.a. funnet natrolitt
krys taller, wholeri tt, cancrinitt, zirkon og
aphofy littkrys ta ller.
Under forftytn ing opp til neste niva i brud
det var det noen sam tok med seg litt fiolett
ftusspat , bl.a. noen meget vakre sma stuffer
med ftusspat sammen med blyglans. Neste
hakkested kunn e bl.a. by pii "knitrende" fin
thoritt , eegirin og pene stuffer med biotitt
varianten lepidomelan .
Og sa var det tid for a innta lunsj en var. Da
dukket ogsa Hans-J og Ronald opp . De
hadde en stund "gatt sine egne veier" og
"vrert ove r aile hauger". Med entusiasme
forkynte de at na matte vi bli med til et

sted hvor aile skulle fa finne hamb ergitt. Vi
pakket yare skrepper, vi gikk, vi hakket,
men kun noen fa fant. Ti l gjengje ld var
hamb ergitten som ble funnet av meget bra
kvalitet. Ellers ble det her bl.a. ogsa funnet
pen zirkon, chiave nnitt og goethitt.
Andre ekt besekte vi Saga-bruddet. Turen
hit ble belennet med meget pen blyglans,
sodalitt, natrolitt , diaspor, boehmitt, gibb
sitt, ceru ssitt og wulfenitt. Pii nedturen fra
bruddet ble det funnet astrophyllitt og
gre nn sodalitt. Sistnevnte mineral Iyser
mye bedre enn sin bla slektning i UV-Iys.
Ron ald og yngs temann, Jon Sveinung,
konsentrerte seg pa slutten mest om ii gra
ve "villpoteter", sikkert noen spes ielt mine
ralr ike varianter av utgaven .
Litt irriterende for en sa m aldri hadde vert
i Saga-bruddet fer var det at "garnlingene"
ga uttrykk for at "Saga er ikke lenger hva
det en gang var", Vi "yngre" syntes i aile
fall at vi hadde et godt utbytte bade med
tanke pa antall mineraltyper og anta ll med
brakte kilo ste in.

STENSLIPNING OCH GEOLOGI
pa.. ..

TARNA FOLKHOGSKOLA - SALA

Stenslipning
Avancerad stenslipning
Guldvaskning
Geologi i Bergslagen

20/3-21/3, 28/6-2/7
15/5-16/5 , 2/8-6/8
15/5-16/5
5/7-9/7

For prospekt och information: Ring Tarna folkhogskola
Tlf. 0224-211 49 och Kursledare Peter Fels 0224-211 21
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GIA - en utbildningsorganisation
Runa Patel

GIA, Gemological Institute of America, ar en icke vinstdrivande orga
nisation som forser adelstens- och guldsmedsbranschen med utbild
ning. GIA grundades 1931 av Robert M. Shipley som i samband med
20-talets fOrvirring inom omradet (med bl a nyfunna adelstenar, syn
tetiska material, odlade parlor) borjat halla forelasningar kring adel
stenar. Ar 1940 kom Richard T. Liddicoat (som fatt en variant av tur
malin uppkallad efter sig) till GIA och anses som den person som
byggde upp organisationen.

slipning) . Den hogsta utbildningen inom
gemmologi leder till Graduate Gemologist
Diploma (G.G.) som narmast ar jamforbar
med Storbritanniens FGA . Bade Denn is
Foltz och Michael Allbritton menade att
den framsta skillnaden mellan dessa utbild
ningar ar att GIA 's utbildnin g ar mer prak
tiskt inriktad och Storbritanniens FGA mer
teoretiskt inriktad. Den hogsta utbildning
en inom guldsmide leder till Graduate
Jeweler Diploma, men har hade vi svarig
heter att hitta jamforelser med den kompe
tens som GIA 's utbildning ger.

Infer var resa till massan i Tucson hade vi
avtalat ett mote med Dennis Foltz, som ar
vice president for den totala utbildnings
verksamheten, och Michae l Allbritton, som
ar ansvarig for helt idsutbildningen, for att
fa lite mer information om framforallt
GIA 's utbildningar.

Under de 60 ar som gatt sedan GIA starta
de har verksamheten utokats betydligt.
Visserligen ar utbildnin gen fortfa rande det
huvudsakliga omradet, men det har fort
med sig mycket annat. Man har ett biblio
tek och informationscentrum med ca 20
tusen verk och ett storre antal tidskrifter
inom branschen, man har en valsorterad
bokhandel samt ger sjalva ut tidskr iften
Gems & Gemology. Dessutom har det
utvecklats ett par mer specialinriktade
underorganisationer. En av dessa ar GIA
Gem Trade Laboratory Inc. som agnar sig
at gradering av diamanter och identifiering
av adelstenar med laboratorier i New York
och Santa Monica och filialer i Tokyo och
London. En andra underorganisation ar
GIA Gem Instruments Corporation som tar
fram och saljer kvalitetsinstrument for skil
da behov inom branschen.

Det kanske mest intressanta med GIA 's
utbildningar ar att de genomfors pa olika
satt vilket gor att det finns mer an en moj
lighet att delta alit utifran den tid man har
att disponera. Ett satt ar att studera heltid
vid huvudortem a Santa Monica eller New
York. Av samtliga helt idsstuderande kom
mer ca 49% fran andra lander an USA. Ett
annat satt att studera ar via distansutbild
ning, dvs man studerar hemma med tele
fonkontakter med lararen och tillfalliga
traffar pa nagon av huvudortema. I det har
sammanhanget erbjuder GIA ocksa nagot
som man kallar Doorstep Workrooms. Det
innebar att GIA, med utrustning och lara

De utbildningar som GIA ger idag har tva re/examinatorer, aker till elva strategiska
inriktningar. Dels ger man utbildning inom stader i USA och Canada vid vissa tid
gemmologi , dels utbildning inom guldsmi- punk ter och ger mojlighet till laboratorie
de (och har ingar bl a utbildning i fasett- arbeten, forelasningar och examination sa
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att de som stude rar inte behover aka sa
langt fran hemorten. Dessutom skraddarsyr
man kurse r till o lika fore tag varlden ove r
som efterfragar specialiserad personalut
bildni ng.

Nar vi anda traffade Dennis Foltz och
Michael Allbritton passade vi pa att fraga
hur man kunde fa en egen fase ttslipning
bedomd efterso m vi vet att det finns ett
visst intresse for del. Den mojlighet som
angavs var att lata den aktuella stenen delta

i AGTA 's (The Amer ican Gem Trade
Association) tavling for fase ttslipade stenar
som i ar agde rum for andra gangen, De
stenar som vunnit 199 1 stalldes ut i Tucso n
Convent ion Center under massan . I ar
skulle anma lan vara AGTA tiIlhanda i maj
och lar ligga vid ungefar samma tidpunkt
ave n 1993. Det som eve ntuellt kan vara ett
problem for nagon som onskar delt a ar ett
antal villkor, bl a att de stenar som sands in
till tavlingen maste kunna returneras till en
adress i USA .

Prospektering med
ovantat resultat

Ake Helen

En dag i somras kom min gode van Olle Gronvall hem till mig med ett
par stuffer som verkade synnerligen intressanta. Vad man kunde se
med blotta ogat var det kvartsit med inslag av kopparkis och pyrit.
Efter nagon vecka gjorde vi sallskap till fyndplatsen. Den lag vid en
relativt nyupptagen skogsvag.

Fyndet lag pa tva stallen sa langt vi kunde
se och bestod av krossade block . Vi plock 
ade med oss en bra laddning som man bru
kar gora och alia stuffe rna inneholl kopp ar
kis och pyrit.

Olle hade skaffat sig ett s k guldspjut. Med
ett sada nt kan man testa om det finns guld i
backar och grunda sjoar och liven i stuffe r.
Alltnog , Olle fick for sig att testa en stuff.
Han kom over till mig och dem onstrerade.
Jag trodde inte mina ogon och oron! Det
tutade i lurarn a och blinkade for guld i
e lektronikladan pa spjutel. Vi tittade pa
varandra och borjade se Ijust pa framtiden.

ton. Det hela borjade utveck la sig pa ett
satt som gjo rde oss ganska knasvaga.
Sedan kom Olles svar fran Minera ljakten :
3, 1 gram per ton!

Nu blev Boliden intresserat och vi bestam
de en dag for att tillsamm ans titta pa fyn
del. Vi kom dit och det blev forstas ett val
dig t diskut erande linda tills nago n hittade
en stuff med ett halvt borrhal i. Borrhalet
var av den dimensionen att det inte kund e
ha gjo rts pa platsen . Vi akte hem med en
del fragetecken. Efter en tids detektivarbe
te konstaterad es att man kort tva lass fran
gruva n i Enase n till den har vags tumpen.
Ingen kan fork lara varfo r.

All tnog , Olle skickade en stuff till Mine-
raljakten och jag hade moj lighet att fa en Sic tran sit gloria mundi! Olle och jag blev
bit analyserad pa Enasens laboratorium. inte rika den har gangen. Men vi karnpar
Jag fick mitt svar fors t: 2,75 gram guld per vidare .

2 19



Munchen 1992
Av Knut Eldjarn

Arets store mineralbegivenhet i Europa - Mineralientage Miinchen 
ble i ar arrangert i tiden 29.10 - 1.11. Det er tidlig vinter i ar - ogsa i
Syd-Tyskland. Det var pa mange mater triveligere da mineraldagene i
Miinchen ble arrangert i slutten av september. Men 6 store utstillings
hailer med mineraler og tllbeher samt mange hyggelige venner fra
fjern og mer gjar det alltid til en opplevelse a besoke denne sterste
mineralmessen i Europa. Likevel er det tydelig at de okonomiske ned
gangstider ogsa har rammet mineralmarkedet. Mange handlere var
misforneyd med salget, og det er mulig Miinchen-messen har passert
sitt heydepunkt, Det kan vrere at morgendagens mineralmesser rna
finne tilbake til den ekte samlergleden ogsa for amatorer med beskjed
ne lommebeker,

Healing og smykker. em dyp rode krystaller pent anordnet pa sma
I sterre grad enn tidligere var ogsa ulike bergkrystaller. Prisantydning? $ 250.000 !!
«avarter» av mineralhobbyen representert. Fra Afghanistan hadde Andreas Weert med
Mange handlere solgte mer smykker og slep- seg en utrolig pegmatittstuff med 3 reyk-
ne healing-»krystaller» enn egentlige mine- kvartskrystaller pa 20-30 em hver sammen
ral-stuffer. Fossiler er ogsa i skuddet. Mange med en stor hvit mikroklinkrystall. Pa toppen
es t-europeiske handlere hadde ogsa med seg av denne vakre krystall-kombin asjonen vok-
gamle grube-lamper, hjelmer my. som raskt ser flere elbaitt-turmaliner. Den stersre er
fant kjepere. I det hele tatt er det mange vari- nesten 20 em lang og 5 em tykk i de fineste
anter av geologi-interessen som kan tilfred s- grenn e og rosa fargetoner. Minst 70.000 OM
tille s ved et besek i Milnehen under mineral- var prisen pa museumsstykket - men egent-
dagene. Miljeet blir ogsa pa mange mater lig var det ikke til salgs.
frodigere selv om det geologiske og minera- Fra Illinois kommer det stadig fine kombina-
logiske kunnskapsnivaet trolig er synkende. sjoner av honninggul kalkspat og dyp fiolett

Topp-stufTene. ftusspat. En praktstuff besto av 3 opptil 20
Som vanlig var det enkelte virkelig fantastis- em, klare, gyldne dobbelttermin erte kalkspat-
ke stuffer a se under messen. Serlig ieyen- krystaller vakkert «anordnet» pa toppen av
fallende var to store plater (30-40 em) med en enkelt flusspatteming pa 25 x 25 x 25 em!
rhodoehrositt-krystaller pa bergkrystaller fra Stuffen gikk til en samler i Hamburg for OM
det nye funnet i Sweet Home mine i Colo ra- 11.000. Ogsa enkelte norske mineraler opp-
do. Gruva er gjenapnet bare for a lete etter nadde gode priser. En av de norske utstillere
stuffer og det skal ha vert investert mer enn var meget forney d etter kort tid pa grunn av
$ 300.000 f!!l r de fer ste drusene dukket fram. salg av noen fa se lvstuffer til bra pris. Nrer-
Det vii sikkert bli mer a se fra denne fore- mere detaljer er ikke kjent. En italiensk
komsten, men prisene er heyel ! Topp stuffene handler hadde en sterre stuff med Mattskor-
sa langt var ikke i Miinchen, men Peter hie anata s angivelig et nyfunn . Stuffen var
Lyckberg, Fred Steinar Nordrum og andre ea. 15 em med mange litt matte anataskrys-
som besekte Denver i september fikk ta den i taller. Likevel gikk den raskt for OM 3.500 .
eyensyn. Den er ea. 20 -15 em med 3 10 x 5 Noen fa zirkoner fra Seiland var ogsa til
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salgs for OM 1200 - 1800 for opptil 5 em
krystaller i matrix. Men interessen var laber
og stuffene var usolgte ogsa pa sendag.
Ellers var det lite virkelig nytt a se blant
prydstuffene.

Dyre klassikere
Det er en ekende tendens til «resirkulering»
av toppstuffer fra gamle samlinger. De eko
nomiske lavkonjunkturer kan medfore at vir
kelig klassisk materiale blir tilgjengelig pa
denne rnaten. Men prisene avspeiler pa
mange mater hvor unike slike toppstuffer vir
kelig er. Blant de serlig ettertraktede stuffene
pa arets messe kan det nevnes at wulfenitt er
i ferd med a fa en renesanse. Dette er uten
tvil et av de mest fargerike mineraler som
finnes i sine gule, brune og rode fargetoner.
De klassiske «karamellkrystallene» fra Los
Lamentos i Mexico var relativt rimelige for
20 ar siden. Na oppnar et virkelig godt hand
stykke ca. OM 2.000 og 2 sterre utstillings
stykker var priset til OM 20-30.000!
Bla euklas fra Zimbabwe er ogsa en av klas
sikerne. Krystaller av dette mineralet fra
andre forekomster er stort sett fargelese eller
hvite. Men fra en meget spesiell pegmatitt i
Zimbabwe har det i tid1igere tider kommet
oppti1 5 em store krystaller av en utro1ig
«elektrisk» blafarge. Virkelig gode stuffer
har alltid kostet mange tusen OM. Til min
store overraskelse var det en hjemvendt tys
ker som hadde med seg sterre mengder slipe
materia1e fra Afrika og blant dette ogsa
euklas. Stykkene var priset fra OM 100-200.
Jeg fikk lov til a se gjennom eskene - og der,
b1ant aile bruddstykkene la det 2 stuffer med
1-3 em store krystaller , velforrnet og av fin
farge! Man kan gjere kupp - ogsa i Miine
hen.!

0steuropa - tilbud
og pris stabiliserer seg

Som vanlig var det mange hand1ere a se fra
det tidligere Sovjetunionen og andre stater i
es teuropa. Prisnivaet begynner na a bli mer
fornuftig, og sansen for kvalitet eker. Axinitt
fra det nordlige Ural var a se hos mange
handlere. Krystallene er stort sett blanke,
gjennomsiktige og oppti1 15 em i sterrelse.

Det rna vere verdens sters te axinitter. Men
de fleste stuffene har skader og prisene var
oftest for heye. OM 1.500-5.000 for de ster
ste stuffene. Det er tydelig at det ogsa finnes
alpine mineralparageneser i det tidligere Sov
jetunionen. I tillegg til axinitt var det titanitt,
anatas etc. Av srerlig interesse for en syste
matiker var et nytt mineral , tsavegorodsevitt,
fra en alpin forekom st i Ural. Opptil 8 mm
store dodekaederkrystaller (lik analcim ) pa
glimmerskifer kostet OM 30-50. Det mest
spennende er den kjemiske forrnelen:
N(CH')4(Si02(SiOsAIs)06)2 - skrev min rus
siske venn. Et organisk silikat fra en alpin
druse!
Det var ogsa mange andre interessante syste
matikkmineraler a fa kjept - eller byttet. Det
er fortsatt mulig a bytte nar det gjelder mer
sjeldne minera1er. En kort opp1isting av nye
minera1er til egen systematikksamling illus
trerer noe av utbudet: lindaekeritt , fersmanitt,
lotharrneyeritt , fitzeleyitt, aurieuprid, vishne
vitt, orlymannitt , rittmannitt, gorgeyitt, pin
noitt , irhtemitt, denisovitt, norditt-Ce , bor
nemannitt og batisitt.

Kuruman og manganmineraler
En meget produktiv og interessant forekomst
de senere ar har vtert Kuruman i Syd-Afrika
- sarlig gruva N' Sehwaning. Stadig nye
interessante og farger ike mineraler er funnet i
dette omradet. Det startet for 10-15 ar siden
med verdens fineste rhodoehrosittkrystaller.
De dyp rode, transparente krystallene opptil
4 em er a se i mange museer. En serlig fin
stuff befinner seg i Smithsonian . Den er ea
30x30 em med sikkert 1000 krystaller av den
dypeste og mest intense redfarge noen kan
tenke seg. Slike stuffer er ikke funnet pa
mange ar, og bare sjelden sees det rhodo
ehrositt til salgs fra denne loka1iteten.. Men
det er beskrevet en rekke andre interessante
minera1er som viser slektskapet med Mn
forekom stene i Varmland (srerlig Harstigen)
og til dels Franklin . I ar var det fine stuffer
med rode inesittkrystaller - noen med hvite
kuler av angive1ig ojelitt (nrermere underse
keiser skal ha vist toberrnoritt). Dessuten var
det sjeldne mineraler som gageitt og orlyms-
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annitt. Dette er en lokalitet som det er verdt 11
felge videre - srerlig for skandinaviske syste
matikere med et forhold til de Varmlandske
mangan-forekomster.

Madagaskar igjen.
Det kommer stadig nytt «klassisk» materiale
fra forekomster pa denne mineralrike eya. I
fjor var det srerlig turmaliner som dominerte.
Ogsa i ar var det mange turmalinskiver a se.
Men prisene er heye. De peneste skivene
koster OM 500-700 for ca 5-7 cm store ski
ver. De opptil 20 em sterste skivene koster
OM 2-3.000. Blant nye funn rna det serlig
nevnes et godt tilbud av saphirinkrystaller.
Bla krystaller 1-2 cm i matrix med skapolitt
rna ve re blant verdens beste for dette minera
let.

Tsumeb
Denne fantastiske forekomsten er i ferd med
a bli stengt. Likevel var det mye dioptas pa
markedet bade herfra og fra neerliggende gru
ver. Sammen med et stort utbud fra Altyn
Tube i Kirgizien og Kongo gjorde det at det
aldri har verr sa mye dioptas i Miinchen som
i ar.

En liten separatutstilling var viet Tsumeb
mineraler. I tillegg til azuritt, smithsonitt,
cerussitt, dioptas osv. var det en utrolig pre
sentasjon av de virkelig sjeldenheter fra den
ne forekomsten. Aldri f0r har jeg pi! samme
sted sett fine stuffer av keyitt, alamositt, lud
lochitt, tsumebitt, tsumcoritt osv. Omtalen av
de sjeldne Tsumeb-mineralene hadde fatt
bred plass i messekatalogen.

Forneyde skandinaver
Det var ikke mange skandinaver i Miinchen.
Bare Canopus og Peter Lyckberg hadde egne
salgsutstillinger. Ellers var Gunnar Raade,
Langhoff og Ole V. Jensen pa innkjepsrunde
for sine respektive riksmuseer. Torgeir Gar
mo og Dagfinn Pedersen var pa innkjepsrun
de. Det var ogsa 4-5 andre skandinaviske
samlere a se. Aile fant noe, men de fteste var
forsiktige med investeringene. Nye vennskap
ble sluttet - gamle ble styrket. Det er ikke til
a komme forbi at en reise til mineraldagene i
Mtinchen for en mineralsamler blir som en
reise til Mekka for en troende muslim. Minst
en gang i livet ber man ha opplevd det.

Stort utvalg i slipte og uslipte
edel- og halvedelsteiner

Liten pakke koster kr 250,- og inneholder bl.a. Uslipte safirer og
rubiner. Slipt stjernesafir, qrenn safir, zirkon.

Star pakke koster kr 490,- og inneholder, i tiIIegg tilliten pakke
bl.a: 1 stk. safir, granat.

Porto og oppkravgebyr pa kr 30,- kommer i tiIIegg
Ja, send meg uforpliktende med 14 dagers returrett
........ stk. Liten pakke a kr 250,- stk. Stor pakke akr 490,-

Navn: .

Adresse: .

Postnr.lsted: .

Haugen Import, Romolslia 21C, 7029 Trondheim. TIt.: 07-93 25 60 eller 07-98 45 76
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Notat fra lDineralaret 1992
Av Torgeir T. Garmo

Ogsa siste aret har det vore gjort ei rekkje spennande rnineralfund
rundt i landet vart. Fordelinga av tunna er vidare enn fer, og ofte er
dei knytte til omrade rned aktive samlarmiljo sorn Drarnrnen, Kris
tiansund og Sandnessjoen. Her er ei lita arskavalkade over ting eg har
sett og heyrt, vonleg kan andre fylle pa, Av plassgrunnar rna ei slik
oversikt vera stikkordrnessig.

Drammensomrade: Ogsa tidlegare har vi
sett druser (geoder) med kvarts/ametyst frit
«5-minuttern». Na har sterre mengder av det
te materialet dukka opp, samstundes som det
i same forekomta har vorte funne vakre pre
ver med granat (andraditt?) og kvarts.
Fra Nedre Eiker kjem grupper med reyk
kvarts og orthoklas fra ei sterre druse temd
for vatn, og stor og velfonna roykkvarts er
ogsa funnen i druser i drammensgranitten i
Svelvik . Ekeritten pa bae sider av Eikeren
byd ogsa stadig pa nye druser - dette siste
materialet har eg ikkje sett erma. Det sterste
funnet om ein ikkje reknar med Grua-tunne
lene i volum er likevel ogsa i ar fra den nye
vegen Tinnoset-Rjukan. Ved besek der i
mai rekna eg meir enn 40 druser og minerali
serte sprekkar, bortimot samtlege grundig
ternde for krystallar. Vegen er na ferdig, men
det skulle enda vera muglteg a finne nye dru
der i den bratte, og ulendte skogslia ovafor .
Kvartsen fra her er vanligvis kvit/gra med
enkle krystallfonner, men fra enkelte druser
har det kome komplekse fantomkrystaller
med hematitt inne- og overvaksen, desse
dannar spennande fenster- og ribbe-kvartsar.
Fra Kjorholt har det i ar kome markasitt/
pyritt av ein type vi ikkje har sett tidlegare i
Norge. Store , dekorative stuffar kunne blant
anna kjepast pa Barkaker-messa.
I Tvedalen blir det stadig gjort nye funn i
takt med at aktiviteten der har auka. Mest
interesse for vanlege samlarar har i ar yore
dei store feltspatkrystallane fra ei druse i
Tuften . Relativt fa gruppar kom ut, men
mange skarpe enkeltkrystallar opp til 15 em

og overgrodde med albitt, stundom med litt
analcim .
Frit Serlandet har eg sett lite nytt i ar, berre
eit funn frit Vegardshei med apatitt xx og
magnetitt pa feltspat/aktinolitt.
Under byggjing av Hakons Hall pa Lille
hammer vart det i fundament funnen ein
kalkspatbreksje med sma, klare kalsitt xx
med pyritt i. Dette er, sa vidt eg kjenner til,
det fyrste mineralfunnet i sparagmitten i den
ne delen av landet.
Vi f1yttar oss til Nordvestlandet der Krifast
anlegget na er ferdig med tunellar, skjeringar
og bruer. Ei rekkje druser i randsona av eklo
gitta har ogsa i ar levert sma septer-amethyst
og komplekse kalsittkrystallar. Dei beste fun
na kjem imidlertid fra Valsoyfjord i Aure,
her er det ogsa funne druser med kvarts-sep
terkrystall opp til 20 em! Dette 2-3 km lange
veganlegget er na ferdig .
Fra Nord-Trendelag (Namsos-ornradet")
kjem store, skarpe feltspat-krystallar slik
Rolf Hansen hadde pa messa i Barkaker.
Mest interesse har det likevel yore for dei
nye kvartsforekomstene i Namdalen . Magnus
Svendsli hadde i Barkaker store (og sma)
grupper med klar kvarts, ofte med ei spesiell
striping pa tenninasjonsflatene. Geologisk
Museum i Oslo har fatt ei gruppe pa meir enn
300 kg (!) fra denne forekomsta.
Fra ei annan forkomst i same omradet kjem
kvarts xx pa gul prehnitt , dei sterre krystalla
ne er oftast lause og sterkt raudfarga av
hematittstev.
Desse nye kvartsfunna er tvillaust verd ein
sterre artikkel.
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Hederskodex for SARF
I . Alia som letar efter mineral, fossil eller
annat geologiskt material, skall folja gal
lande lagar och forordningar. Ta all tid reda
pa vad som galler, dar du viII leta .
2. Skador pa andras egendom skall undvi
kas. Tank pa att inte upptrada storande och
respektera narheten till bebyggelse . Det ar
en sjal vklarthet att stada upp efter sig och
lamna fyndlokalen i ordentligt skick.
3. Att anvanda sprang medel, ma skinella
hjalpmedel eller tunga verktyg hor i regel
inte ihop med en amatorgeologs verksam
het. Skulle nagotdera undantagvis vara
nodvandigt , skall tillstand fran vede rborlig
mynd ighet och markagare skaffas.
4 . Betydande eller vetenskapligt interes
santa fynd eller fyndlokaler bar komma
for skn ingen eller samhallet till kannedom
genom rapportering till institution, myn
dighet e ller dylikt. I forkommande fall kan
inmutning goras.
5. Det far forutsattas att amatorgeologen

samlar till sin egen samling och for att Hi
bytesmaterial. Ayen de som kommer efter
dig viii garna hitta nagot,
6. Min eral, kri stallstuffer och fossil bar
for ses med ex akta och sanna uppgifter om
fyndlokalen . Stuff som ar lagad, komplet
terad, kemiskt eller pa annat satt paverkad
skall for ses med uppgift darom,
7. Bytes eller saljes mine ral , fossil eller
dylikt ska ll ga llande lagar, fo rordningar
och handelssed foljas,
8. Bryter enskild medlem i SARF ansluten
forening mot pkt I eller 3 ska ll for sta
gangen yarning utdelas. Medlem som for
andra gangen bryter mot dessa punkter
skall fa sitt SARF kort indraget. I ovriga
fall avgor styrelsen. Dessutom kan viss a
lagovertradelser komma att beivra s av
samhallet.
Enhalligt antaget efter justering pa arsmo
tet den 25 . april 1992 i Husqvarna

INNTRYKK FRA MOSSEMESSA
Jeg som ikk e er sa bev andret i mineral
verdenen matte prove a dra nytt av Stein
og Min eralmessa i Mo ss dette are t 199 2.
Hvis det i det hele tatt ga r an a fa go de
ste inkjep, sa rna de t jo vrere pa en slik
plass. Og det fikk jeg!
Fine krystaller av cy anorubin for en rim e
lig penge , store kobbersulfa tkrystaller av
beste kvalitet, noe som de aller minste
nybegynn ern e og sa satte stor pri s pa. Disse
fargesp rakende stuffene var jo sa deilige a
se pa, ta pa, kline med og lukt e pa. oe n
av min eralene hadd e de ikke engan g navn
pa, men kalt e dem (K INH4)(AL,FE,C2)
(S0 4) 3. De var finest! Ellers kjepte jeg
meg silisumkarbid, ogsa kalt karborundum,
hjemmekrystalli sert vismut, brent am etyst

og bestralte kvartskrystall er.
Apropos kvarts, jeg fikk noen billi ge ame
tyststykk er som var fo rmet og polert som
ordent lige krystaller ogsal, samt aga te r far 
ge t i aile slags fine farger. Noe n godbiter
med stabilisert turki s og sy rebadede cha l
copyri tter kunne jeg bare ikke ga forbi .
Skjoternassemodellerte trilobitter fra
Marokko kjep te jeg ogsa , en da de kostet
500 kr. stykket. Og siden jeg na var pa en
ordentlig STEIN OG MINERALMESSE,
gikk jeg nrerme st ber serk i det man gfoldige
utvalget av nyutkokte SKJELL og KO 
KYLIER .
Haper bare at jeg rakk a fa med meg det
meste.....
Hi/sen Magne Hoyb erget
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bordet var patagende de ferste timene etter
apn ingen. Her var det mulig a sikre seg en
«k lass iker», for en rime lig penge. Likele
des var det en del lokalt fra Drarnmensom
radet, men det kunne vert ftere av egne
medlemmer med bordo
Interessen for amatergeologien synes for t
satt a vrere stor. Ca 25 fami lier/personer ba
om a fa innmeldingsblanketter. Om vi kan
fa halvparten av disse er vi fomoyd .
Vi var forneyd med are ts messe og haper
at mange finner veien til neste ars messe
som vi av holder 2. lerdagen i oktober om
vi far lokalet denne dagen.
0ivind Juul Nilsen
Formann

Drammensmessa den 10.10 '92
Drammen Geologiforening arrangerte messe for 11. ar pa rad. Messa
denne gang var den «lille koselige» i Drammen biblioteks foredrags
sal. Det er her ca 35 meter med bord, som medferer at messa blir
intim og egenartet.
Vi forsekte de nne gang med utvidet
apningstid, d.v.s. til kl. 18.00. De t viste seg
at dette ikke var sa vellykket som vi hadde
hapet. Vi tar dette til etterretning og viI
sannsy nligvis fra neste ar ga tilbake til de n
gamle avsl utningstiden, d .v.s . kl. 16.00 .
Beseket var godt. Ca 500 personer var inne
pa de fa timene vi hadde ape nt, Ette r de til
bakemeldingene som ble gitt fra utst illere
virket det som om aile var forneyd, bade
med publikum og omsetninge n.
Det var lite nytt , men et av DO 's man gea
rige medlemmer, som ikke har solgt pa
me sser pa mange ar, hadde gatt gjennom
kjelleren og funnet frem mange fine stuffer
fra gam le forekoms ter. Trengselen rundt

7340 OPPDAL TLF. 074-24158

* Produksjon og salg av smykker og pyntegjenstander i stein og
solv,

* Gravering i stein og andre materialer.
* Kurs i steinsl iping og innforing i geologi .
* Ste inturer i vakkert fjellterreng .
* Alt innen maskiner og utstyr for steinslip ing .
* Veikro med god hjemmelaget mat.
* Rimelig overnatt ing i forsteklasses hytter.
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Et debattinnlegg
Siste nummer av Mineralogical Record tek
opp prob lemet med at stadig fteire mineral
forekomster i USA blir stengde eller vema
mot mineralsamling.
Problemet er ogsa aktue lt i Norden, lat
meg berre nemne Hardangervidda, Almen
ningen , Hattfjelldal...
Eg trur derfor det er viktig at vi far ein
debatt om dette i STEIN, slik at vi samla
rar kan fa avklara haldningane yare og
skaffe oss nokre felles reglar om framferd i
naturen. I neste omgang rna NAGS opptra
som var part i dreftingar med aktuelle sty
resmakter.
Presset pa norske mine ralforekomster har
auka dei siste ara. Det ser ut som om talet
pa samlarar aukar, samtidig blir landet vart
attraktiv t for ei veksande gruppe utlending
ar, jfr. redakterens mete med tyske "stu-

dentar" fra Hardangervidda.
EF vii - utan tvil - leggje landet vart meire
ope, samtidig som vi sjelvsagt far tilsva 
rande tilgang til forekomster i Europa. For
desse har dei fteste land forlengst fastsa tt
sine reglar.
Eg ville derfar sja det som viktig at NAGS
snarast rad utarbeider etiske reglar (slik
mange av klubbane alt har) - og at desse
blir trykt i STEIN som eit grunnlag for
vidare diskusjon. NAGS kan sa i neste
omgang ta kontakt med dei store grunnei
garane som t.d. Statens Skoger, Almen
ningar osv. Pa denne maten kan vi kanskje
skjera klar nokre av dei problem som t.d.
samlarar i USA na kjempar med.
Lorn, oktober '92
Torgeir T. Garmo

Brukt slipeutstyr
Kun demonstrasjonsbrukt

Vi har ved en tilfeldighet kommet over et komplett slipeverksted,
opprinnel ig bygget for en slipesko le. Utstyret bestar av 5

arbeidsstasjoner. En 8" sag, en 8" slipeskive for preforming , samt
3 horisontale skiver for sliping og polering , her kan man benytte

slipepapi r eller diamantskiver alt etter eget anske.
Hver arbeidsstasjon har egen motor. Utstyret er montert pa to bor

med, regulerbar heyde.
Utstyret passer for en klubb eller for andre som har tenkt a starte

produksjon av smykker. Prisantydning kr. 12.000,
Henvendelse Ellinor & Bj0rn Holt

Tlf. 0939 07 78. Karjolveien 51, 1600 Fredrikstad
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Fortsettelse fra side 200

I Bergmannens glemte rike

B.T. Borg i en ort ca 30 m ned i Blygangen gruve

ellers er det delvis ratnet opp. Pii enkelte
steder der det Jigger igjen gammelt trevirke
har sopp bredd seg ut over en stige eller et
gammelt gulv. De fine sopptradene dekker
treet som en tykk hvit pels. Dette hvite

dekket fortrerer langsomt alt tremateriale
som ikke hele tiden er overrislet og kon
stant mettet med vann. Pii bergveggene
skimter vi av og til hvite kalkspatarer som
selvet ble funnet i, men her sees intet selv.
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enden av en tynn trad, er ingen lystig opp
levelse . Da er det nodvendig a klatre opp
igjen for a legge en ny rute, eller prove a
komme oss inn til en av de ruermeste sjakt
sidene for a kunne forankre og feste nytt
tau. Stollene rna ofte benyttes for a komme
fra den ene sjakten til den andre . Omtrent
170 meter ned passerer vi et sakalt banke
felt. Dette ble brukt til signalisering. En
arbeider nede i gruva dro i en stalvaier,
Denne gikk opp til bankefeltet som besto
av en jernhammer som slo mot en plate nar
en trakk i vaieren. Slik signaliserte en at
malmen skulle opp. Seinere fikk de elek
trisk strom og signaliserte med Iys. En pri
mitiv bryter som sa ut som en morse- nok
kel ble trykket inn slik at stremmen gikk
opp til en lyspsere.
De gamle sjaktene kan vrere flere hundre
meter dype og er ofte delt inn i etasjer for
hver 30 m. Her ble virksomheten konsen
trert etterhvert som driften gikk nedover.
Disse etasjene star av og til igjen som fal-

Fro drif t en pa Kongsberg gruver

Sel vet ble funnet som takker og trader og
var av og til formet som gyldne border
eller barokk filigran i hvite arer langs gru
vesjaktenes sider. Det finnes noe selv i
bunnen av enkelte av disse gruvene . Men
som regel ligger bunnen under opptil flere
hundre meter med vann. En regner det som
ganske sikkert at fjellet i Kongsberg ikke
inneholder nok selv til a starte noen kon
vensjonell drift med de store innvestering
er dette medferer,
Pa veien ned firer vi oss forbi etasje pa eta
sje der rester etter virksomheten ligger i
form av gamle malmtonner, bor, pressluft
slanger, trillebarer og andre rekvisitter etter
ulike perioder i gruvas historie. Store apne
sjakter veksler med trange stoller. det har
hendt at nedfiringer har endt midt i den
svarte magen pa en slik stor sjakt, uten at
tauet har vtert langt nok til at vi kan se at
det nar bunnen. Ahenge der midt i det sto
re svarte rammet uten at Iyset helt nar aile
sjaktens sidevegger, som en edderkopp i
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leferdige tregulv. Etterhvert som vi firer
oss nedover ma disse unngaes. Valge t av
klatrerute er meget viktig, for pa disse
ekspedisjo nene ma en se opp for skarpe
frams pring, lest fjell, ratten forbygg ing og
is. Enke lte steder er uframkommelige eller
bor unngaes.

MED HAMMER OG MEISEL
Helt opp til 1908 foregikk arbeidet i de
vertikale sjaktene sa og si utelukkende ved
hjelp av hammer og rneisel , handb oring og
krutt. Ved framdrift av horisontale tunneler
eller stoller arbeidet en seg framover med
en hastighet av to til tre meter pr. maned.
Fjellet ble varme t opp ved hjelp av fyrse t
ting: Bergmannen satte opp trekubber mot
fjellet og tente pa. Nar baler var brent ned
hadde fjellet sprukket opp og kunn e brytes.
I motsetning til hva mange tror, kastet man
ikke vann pa fje llet for at det skulle sprek
ke. Nar fjellet hadde blitt varmet opp pa
denne maten ble det sapass mort at det
relativt lett kunn e brytes med hammer og
meisel. Nar en sjakt skulle drives nedover
ble handboring og kruttspengning benyttet.
Dette foregikk helt fram til dynamitt ble
tatt i bruk i I870-arene, og elektrisk kraft ,
trykklu ft og maskinb oring ble innfert fra
1908. Fyrsettin g ble likevel av og til benyt
tet helt fram til 1890. Nar vi kom ned til
eldre deler av systemet der fyrsetting had
de blitt benyttet, ble stollene meget hoye,
opp til 4 m og ofte med et belegg av sot pa
veggene. Disse stollene har et vakkert
gotisk tverrsnitt.

SKIL0PEREN I M0RKET
Pa vinterstid var det mork t nar arbeiderne
gikk ned i gruva og rne rkt nar de kom opp .
Pa et sted i dette store systemet 210 mete r
under dage n der en stoll munn er ut i en
stor sjakt finner vi en tegnin g risset inn pa
den rnorke fjellvegge n. Det er en rask, men
presis skisse av en skileper. Den skildrer
skiloperen idet han lener seg mot stavene,
og vi fornemmer det sne dekte, apne og sol
fyllte landskapet han ser ut ove r. Arbeids
dagen var lengre enn hva den er idag og
arbeidet var ofte svrert tungt. Arbeiderne

lengtet nok av og til opp til dagen og sola.
Det er ikke vanskelig a tenke seg at denne
form for "dagd rernming" matte vrere gan
ske vanlig blant arbeiderene.
Men selv om arbeidet i trange, kalde og
merke gruver ofte var slitsomt var det like
vel en utbredt oppfatning, ogsa blant gru
vearbeidere, at de hadde det godt i forhold
il mange andre yrkesg rupper.
Andre steder i sys temet er det rikelig med
"gruveg rafitti". Slike tegnin ger, ord og set
ninger er skreve t med sot som ftamm en pa
karbidlampene lagde, og finnes ofte pa ste
der der bergmennene kunne ta seg en pust i
bakken eller vente pa at malmtonner skulle
opp eller ned. Vi finner ogsa kommentarer
til historiske hendelser "asy lrett-Tros ky".
Videre en naken dame, - og navn og kalle
navn pa popul rere eller upopul rere kamera
ter. Et sted star et lite vers spunnet rundt
Egners "bamsefar ilia" som en bursdags
hilsen til han som ble kalt bamsefar. Av
innholdet i tekster og betydnin gen av teg
ninger kan det se ut som om mesteparten er
laget like fer Se lvverkets nedleggelse i
1957.
Sa langt har turen ikke bydd pa hindringer
eller problemer som ikke har latt seg le se
ved a endre rute. Et sted passerte vi en gul
ving som sa ganske "luftig" ut. Stokkene
som bar gulvet var meget tykke, men hvor
sikre var de? Under gulvet fortsatte sjakten
omtrent 30 meter ned fer vi kunne skimte
bunnen. Det viste seg imidlertid fort at gul
vet var solid nok. Ved siden av gulvet
langs fjellveggen fosset en "bekk". Dette
mindre fossefallet var vann som hadde
samlet seg fra de evre delene av gruva .
Endel av vannferi ngen i gruva komm er fra
dagen, der sma bekker finner veien ned en
av de mange sjaktene. Vannet sprutet ut
over gulvet og holdt det konstant fukti g.
Dette gjer at forbygningen er like sterk
som den opprinnelig var. Vi sikrer oss i
tauet og gar forsiktig over gulvet. Det ble
en kald dusj.
Etter fire timers klatring er vi nede. Na
starter et slitsomt, men spennende arbeid
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med a underseke dette nivaet for a se om
vi kan finne krystaller i hulrom i fjellsiden
eller interessante mineraler pa de svert fa
stedene der fattig maim eve ntuelt er lagt
igjen. Dette er nok ikke noen virkso mhet a
bli rik pa, men det er heller ikk poenget. Vi
haper a kunne finne sma solvs tuffe r som
inne holder krystallsolv. Disse stuffene kan
vzere meget vakre og er ettertraktede sam
lerobjekter. Hele resten av denne dagen gar
med til a underseke gruva pa niva 290 m
under dagen. Etter mye slit og gravi ng fin
ner vi to se lvstuffer som vi synes gjer
turen verd t. Den ene er en liten . men vak
kert formet tradse lvstuff, -en mini atyrkop i
av de store stuffene som finnes i Berg
verksmuseets samling. Forut en disse firmer
vi ogsa ende l mindre stykker der solver
savidt er synlig i bergarten. Dette omradet
er na sa godt som tomt for se lv, og andre
steder har gruvearbeideme sorget for a
skrape ut malmen sa grundig at sjansene
for a finne noe er ytterst srna,

OVERNATTING PA230 METER
Ovemattingen skjer i et gammelt opp
holdsrom 230 m ned i gruva der det star en
stor hvilebenk i tre med plass til 10-12
arbeidere. Det er en plattform pa ca 2
ganger 7 meter som er reist en halv meter
ove r gulvet. Inntil vegge n la noen planker
som tydl ig hadde fungert som hodestet te.
Benken var helt intakt og greide seg i grun
nen godt som soveplass. Romm et vi la i
var stort, omtrent som en middels stue.
Veggene var hvitkalket for a gje re rommet
triveligere, og i den ene enden var det satt
opp en ovn. Fra vart synspunkt var det et
ganske hyggeli g rom . Det sa ut som om det
var forlatt temmelig bran. En arbeidsjakke
hang til terk over ovnen og en annen var
slengt i et hjerne. I et annet hjern e la tom 
me herm etikkbokser og sylteteyglass. Pa
selve benken fant vi en morsom tobakk sda
se. Den var av aluminium og gravert med
en tegnin g av en kvinne. Slike daser ble
grave rt av russiske krigsfanger i tysk fang
enskap under siste verdenskrig. Tys keme
benyttet av og til russiske fanger til forefal-

lende arbeid i gruvene pa Kongsberg.
Etter et bedre kveldsmaltid bestaende av
turistproviant , kjeks og ju ice, ble vi sitten
de og diskutere resultatet av dagens under
se kelser, Vi hadde funnet noe se lv og var
selvsag t forneyd med del. Men i mineral
samlerkre tser er Kongsberg verdenskjent
for mer enn solv. Man har funnet vakre
krys taller av flusspat, kalkspat og en rekke
andre mineraler. Sterlig er flusspatkrystal
lene kjent. Noe slikt hadde vi imidlertid
ikke komm et ove r sa langt, og vi bestemte
oss for a konsentrere letingen til et omrade
noe hoyere opp neste dag.
Trett e og slitne kryper vi ned i hver var
pose. En stund blir jeg liggende og tenke
igjennom dagens begivenheter. Og tankene
kretser til slutt som ofte for rundt et lite
"hvorfor"; Mange vii se lvsag t hevde at a
bedrive en fritid sakti vitet som klatring i
gamle gruv er fordr er en god porsjon gal
skap. En skal naturli gvis ikke se bort i fra
det , men selv liker vi a betrakte denne
virksomheten som et slags uttrykk for nys
gjerrighet, Risikoen er der, men den er
omtrent sa stor som en gjer den . At der er
spennende skal ikke legges skjul pa,
Egentli g er det vel en kombinasjon av
mange faktorer som gjer dette til en spesi 
ell oppleve lse. Nar den sikkerhetsmess ige
siden er ivaretatt kan en tillate seg a synes
det er oppleve lses rikt det som andre synes
er harreisende galskap; Afire seg ned i sto
re sjakter, a ga gjennorn kilometervis med
stoller og oppleve rester av en virksomhet
og et milj e som en gang var. Det blir ofte
hevdet at gruve driften i Kongsberg var
skatteja kt satt i sys tem. Enkelte gruver som
i mange ar hadde gitt sparsom avkastning
og gikk med tap , kunne plutselig vise seg
rike. I dag er solvet borte , men virksomh e
ten hadde en aura av drernm er, hap og slit
som fremdeles sitter i veggene og fyller
den kalde og fuktige lufta vi puster inn.
Sa gikk en natt i stummende merke og
total stillhet. Det sies at a tilbringe for
mange dogn i slike omgivelser er en stor
psykisk pakjennin g. Franskrnennene, som
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hal' flere ornrader rike pa store grotter, hal'
eksperimentert ende l med hvord an organis
men reagerer pa slike forhold. Etter fa
dogn inntrer ofte tegn pa mental ubalanse
og etter flere dogn pastaes det at en for
enkeltes vedkommende kan merke sympto
mer som minner om psykose eller sinnsfo r
virring. Vi hadde ikke til hensikt a teste
denne pastanden og greide oss med en
ovematting.
Neste dag gar med til a underseke et niva
noe hoyere opp . Dette gil' ikke resultater.
Etter to dogn og en overnatting i dype gru
vega nge r begynner ogsa vi a dremme om
dagen og sola. Vi starter oppstigningen.
Den konstante temperaturen pa omkring
fem grader er i grunnen ikke sa ille a klatre
i. Men vi hal' mange tau som skal med opp
igjen , sa turen opp blir lang og hard. Etter
5 timer oppove r langs vate og kalde gruve
sjakter star vi pa siste avsats. En flagger
mus flakser forb i. Den er pa veg ut i kvelds
morket og streifer nesten borti Ragnar idet
den forso ker a passere oss .
Det gay de toffe karene et lite ste kk. Sa.
etter en liten pause, lesser vi pa oss alt
utstyret og vakler ut i den lumre kvelden .
Hadde noen gatt forbi og sett hva som kom
krypende ut av fje llet denne kvelden hadde
de sett to rnorkernenn. - to meget slitne,
meget ski tne . meget tilfredse merkemenn .

Museumsskatter
De fleste ste rre mineral samlinger i verden
hal' ett eller flere stykker med Kongsberg
se lv i sin samling. Norsk Bergverk s
museum pa Kongsberg hal' verde ns ste rste
og beste samling av se lvrnineraler, bla.
verdens stors te se lvkrys tall, I utstill ings
montrene ligger kjemp eutgaver av de se lv
stuffene Ragnar og jeg fant pa val' tur.
Dessuten hal' museet en stor samling nor
ske mynter. Museet hal' ogsa en meget god
samling av tekni ske innretninger og verk
toy som gil' et godt bilde av teknologiut
viklingen i norsk og internasjonalt berg
verk. Bergmennene pa Kongsberg val' dyk
tige og behers ket datidens gruveteknikk
godt. I 1757 ble det opprettet et seminar

del' unge menn skulle fa undervisnin g i
bergvitenskap. Dette val' ni ar for det store
bergakademiet i Freiberg ble opprettet.
Bergseminaret pa Kongsberg kan dermed
rose seg av a vrere en av de elds te berg
vitenskapelige undervisningsanstalter i
verden.

Endelig fredet
Kongsberg fylles hver sommer av tur ister
som beseker Bergverk smu seet og gruve ne
i Saggrend a, del' det gar an a ta gruvetoge t
2,3 km inn i tjellet til Kongens gruve. De
gamle berghaldene med uholdig stein fra
gruvedriftene blir av og til gjennomsokt av
turiste r og andre interesserte som er ute
etter mineraler eller gje nstander fra drifts
perioden . Hele ornradet som kalles Over
berget og Underberget med gruve ne og
berghaldene er idag fredet, slik at graving i
eller ved gruvene, eller ved bygnin gsfun 
damenter er forbudt. Denne fredningen hal'
eks istert noen tid, men hal' fra i sommer
blitt mer omfa ttende.

Den siste tidens hendelser
Undertegnede hal' for fem ar side n sokt og
ratt innvil get mutin g over et avgrenset felt
innenfor det naveerende fredn ingsomradet .
A ha mut ing viI si a ha se kt staten og ratt
tillatelse for a kunn e undersoke om det fin
nes mul igheter for dr ift. Det er her snakk
om drift i liten skala. Som muter hal' jeg
lagt ned mye tid og penger i dette prosjek
tet. l eg feler derfor et viss t behov for a
kommentere noe av det som hal' skje dd de
siste tre arene. Mine uttalelser er naturli g
nok prege t av de interesser jeg hal' i sake ns
anledning. jeg haper og tror at de likevel
ikke er blottet for en smule saklighet.
De tre sist arene hal' det vrert en meget stor
aktivitet i gruvene over byen . Denne virk
somheten nadde et omfang som gjord e en
mer omfattende fredning ned vendi g. Det
val' ikke bare snakk om ede legg ing av det
kul turhistoriske min ne disse gruvene er.
Ved denne, ofte hasard iese klatringe n. for
svinner ogsa gjenstande r av historisk verdi
som klatrerne tar med seg. Star en overfor
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et gjen standsfunn er det dessuten ikke nok
at gje nstanden tas ut og leveres mu seet.
Disse gje nstande ne rna ofte konserveres pa
stedet. Dessuten er det ofte vel sa viktig at
kompetent e personer foretar en registreri ng
pa stede t slik at den sammenheng gjenstan 
den e ller gje nstandene finnes i kan fors taes
og dokumenteres. Dette er avgjort ikke
noen jo bb for amatore r.
Det har vrert skreve t og sagt mye rart bade
fN og ette r at den siste fredningen tradte i
kraft. Mye er i for stor grad farvet av de
ulike interesser den som utta ler seg har.
Dette gje lde r alt fra journalister pa jakt
ette r en god historie , til selvletere/k latrere
som ensker a fort sette sine aktiviteter og
ikke kan forsta ned vend igheten av en slik
om fatt end e fredning. Med det sterke forbe 
hold at journalister refererer fylkeskonser
vatore n rett, kan de t ogsa se ut som om han
har enke lte litt spes ielle oppfatninge r av
hvorfor gruvene ber fredes i dypet: Eksem
pier pa dette er antage lsen om at selve bol
tingen under klatrin g skader gruve ne
(fros tsprengning i borrehullene ) eller at
den sikkerhetsmessige siden skulle ha noe
med saken a gjere .
Gruvefeltet i Kong sberg er landets mest
omfa ttende tekniske kulturminne fra for
indu striell tid. Det sier seg selv at en fred
ning i en eller annen form matte komme.
Sa kan en diskut ere omfange t av fredning
en. Et poen g i denn e forbindelse er at det

bli r umuli g a administrere en fredning der
storre eller mindre ornrade r innenfor et
gruveomrade t unntas for fredning. Dessu
ten er det slik at Overberget og Underber
get bestar av to store sjakt- og stolsys te
mer, der det er mer e ller mindre kont akt
mellom de fleste gruver. A gi anledning Iii
klatring i enkelte de ler blir prob lema tisk
fordi det er vanskelig a opprettholde kon
troll med hvorvidt de som klatrer holder
seg innenfor angitte omrader, Det er altsa
praktisk meget van ske lig a adm inistrere og
ikke minst forho lde seg Iii et slikt lappe
teppe innenfor et begrenset omrade. Sagt
pa en ann en mate! Grunene er ikke gode
nok til a unn late a gje nnomfore en helhet
lig fredning.
Det virker na klart at en fredning av det
akt uelle omradet setter et lokk pa videre
undersokelser . Nar det gjeld er klatreentus i
astene kan de fort satt bedrive sin sport i
nrerliggende omrader som Lek s. Vinoren .
Men nar det gjelde r etablerte mutere, sa
har de forelopig mistet retten til vide re
undersokelse og eve ntuelt drift. Jeg sier
forelepig , for det gis muli gheter for a se ke
om dispen sasjo n. Det er her en forutset
ning at dri ften ikke bererer omrader av
verneverdi. De som allerede hadd e etablert
muting i omrade t for fredninge n kom viI
kunne kreve erstatning for utgifter og
eventuelle tap som fe lge av fredninge n.
De fteste av de "ureg istrerte" klat rerne har

Ope heile aret

- med mykje nytt og spennan
de fra haustens innkiepsrunder,

Ring - eller skrlv oss - vi sender
gjerne eit utvalg!

FOSSHEIM STEINSENTER
N-2686 LOM
tlf. 062-11460
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vert ute etter se lv. I denne jakten har de
hverken brydd seg om a skaffe seg retti g
heter til undersekelse, eller respektert
andres retti gheter. Det har herjet flere
grupper pa ti lsamm en ca. 25 personer i
omradet . De har brutt seg inn i flere gruve r
som har vzert avlast, Her har de forsy nt seg
med se lv og andre minera ler, noe de matte
vite var ulovlig. Unde rtegnede har som
nevnt hatt den tvilsomm e forneyelse av a
inneha en muting pa en av disse gruvene.
Selv etter stengning og skilting av denn e
gruva , ble det gjentatte gange r foreta tt inn
brudd. Tyvene rev ned skiltene, klatret ned
i gruva, ode la instalasjoner og stjal tau ,
utstyr og solv. For a sikre seg at de kunn e
vrere rimlig sikker pa at ikke Flaata var i
ruerheten kunne de finne pa a ringe Sogn-

~. I
Innehave r Magnus Svensl i

dal og Halden . Det eneste jeg herte nar jeg
tok tele fonen var er klikk .
Det ble etter hvert kjent at denne gruva
inneholdt se lv. Jeg fikk mange tips om
hvem som bret seg inn, men hadde vanske
lig for a kontro llere, siden jeg bodde langt
unna . En rekke ganger var jeg i kontakt med
gjemi ngsmennene, De skyldte pa hverandre
og ofte forsokte de seg ogsa med en slags
unnskyldning; "jeg hadde ingen rett til a
holde andre unna gruva !" De fleste var ikke
mer moral sk forkvaklet enn at de fe lte
beho v for dette. Bergmesteren i Tro ndheim
ble nedr ingt av disse personene som forsek
te a finne en begrun nelse for a ta seg ned i
gruva . Det forholder seg slik at dersom en
person har mutin g pa et ornrade, sa kan
andre ogsa foreta undersek elser pa dette

SMYKKE - STEN ' SLiPING
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omradet, Det disse personene ensket a se
bort fra var det som er hele poenget med
mutingen ved siden av muligheten den gir
til a seke om drift: Nemlig retten til a holde
andre unna de punkten e innenfor omradet
der du foretar spesielle undersokelser , som
Leks. i en nedlagt gruve eller et skjerp. Had
de de veert interessert i asperre Bergmeste
ren direkte om dette forholdet, hadde de tro
lig forstatt at de ikke kunne ga ned i denne
gruva uten muters tillatelse. En del ble ogsa
etterhvert klar over dette , men for mange
var det tydligvis intet hinder. Det hjalp hel
ler ikke at gruva ble skiltet og avlast. Som
sa ofte nar det blir snakk om penger eller
verdier "mister folk hodet",
l eg tillater meg en smule eder og galle i
sakens anledning. Det ligger nemlig svrert

mye arbeid og investeringer i forarbeid og
gjennomfering av en slik undersekelse. En
muter har rett til a beholde det materiale han
finner for a kunne prove hvorvidt dette gir
grunnlag for drift. (Utgifter til undersekelser
kan ogsa dekkes inn ved salg av prover eller
mineraler.) I og med at det ville vzere gode
sjanser for at drift ble (og kan fortsatt bli)
igangsatt, har de som stjal selvet redusert
muligheten for a drive lennsomt. Som en
del viI vrere kjent med er ikke Bergverkslo
yen laget for denne typen virksomhet. Det
dreier seg her om drift i liten skala pa mine
raler til samlere. Loven blir dermed vanske
lig a forholde seg til og a forvalte. Bergmes
teren og Nreringsdepartementet arbeider
med a utforme retninglinjer for denne type
virksomhet. Dette kan imidlertid ta noen tid.

Bazzitt 30 x 12 mm , Tordal , Telemark. En liten smakebitfra Telemarksnummeret (2 '93).
Da kommer den i fa rger. Foro og samling Frode Andersen
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parkeringspla ss til fire biler , det ble talt
opp heIe 23 biler! Vi fulgte kje ntmann, Per
Neerbe , i kolonne oppover Lagendalen . F0r
skogs veien ble endel biler park ert ved riks 
veien, og Steink lubbe ns med lem mer ble
frak tet videre i frerrest mu lig antall biler.
Vi hadde vel en halv times fottur opp asen
ti l gruvetippene fra Klausstollen. Kjent
mannen orient erte om "De Numedalske
Gruver" og om tidl igere omfattende virk 
somhet pa stedet. Pa veien opp ble vi vist
en fyrsto ll; en gruvegang som var laget ved
a tenn e bal inntil fjellet. 30 em. gruvegang
tok en maneds arbeid!
Vel framme pa gruvetippene orienterte
kjentmann en om hva man skulle se etter
for a finne selv. Speselt i forbinde lse med
kalkspatarer og i snittflater til annen berg
art. Det var ogsa a finne i forbinde lse med
tungspat (bary tt) som luktet ille nar den ble
utsatt for slag. Var man heldig a finne
kalkspat med se lv, kunne man fa fram stuf
fer med trad solv ved a legge kalkspaten i
sterk eddik eller svak saltsy re. Eksempler
pa se lv funnet pa stedet ble vist, og selv
med hypp ige besok pa tipphaugen skulle
det vrere mulig a finne solv, noe som viste
seg a holde stikk. Iveren var stor og ette r
hekt isk aktivi tet i tipphau gen var det flere
som fant se lv. De famili ene som ikke var
sa heldige, fikk utde lt et eksemplar hver til
minne om en spennende og begivenhets
rik mineraltur i et nydelig hestvrer. Faglig
leder pa turen var Lars O. Kvam sdal.

Fortsatt moro pa
Kongsberg

AI' Sve in Gommerud

«En Guds gave til Danmark og Norge som kongen had de en gudegitt
fullmakt til a forvalte». Dette ble uttalt av Kri stian IV ved solvfunnet
pa Kongsberg i 1623. Guiden pa Bergverksmuseet fortalte om historie
og om bergverk for Iyttende tilh orere fra Steinklubben som had de
mott opp i den gamle smeltehytta pa Bergverksmuseet denne fine lor
dagen.
Vi fikk here om velstand og om trange
tider som kom og gikk i takt med fun nene
av solv, om se lvsmedkunsten i Telemark
og Setesdal som ble muli ggjort ved smug
ling av selv ut fra Se lvverket.
Vi fikk en grundig gje nno mgang av den
tekni ske siden ved bergverket. Begrep som
fyrstoll og stank av tungspat skulle vi fa
ruerme re ansk ueliggjort og erfare senere pa
dagen .
Heydepunktet kom da vi ble vist inn i ska t
tekammeret som rornm et fantastiske stuffer
med spiv i forskje llige form er og sammen
setninger. Lars karakterisert e denne sam
lingen som verdens beste se lvsa mling som
stod hoyt pa onske lista a fa se for mineral
samlere fra hele verden. Vi fikk en ide om
hvordan sp iv sa ut i sin naturl ige form, noe
vi kan skje kunne fa nytte av senere pa
dagen . Vi ble adva rt om ikke a skru for
ventninge ne for heyt . For ikke a komme
helt tomhend t hjern, kunne man vurdere a
kjepe sma se lvstuffer til en rimelig pris , fra
bl.a. Vinoren, pa steinmessa som holdt til i
Bergverks-museets underetasje.
T iden fram til kl. 13.00 ble brukt til fordy
pelse i mineraler og edelstener pa stein
messa. Det vanket en del gratis mineral
stuffer for Steinklubbens med lemmer som
de kunne velge fra "rotekasser" hos enkelte
utstill ere.
I stralende so l utenfor Bergverksmuseet
orienterte Lars om turen til gruvene pa
Vinoren. Stedet vi skulle kjore til hadde
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Landets ledende
STEINSENTER

Vi importerer slipemaskiner fra H.C. Evans i England,
Raytech, Covington, Diamond Pacific og Crysta lite Corp.

i USA, og kan dermed tilby landets sterste utvalg av
slipemaskiner, sager og tromler. Vi har selvf01gelig oqsa

et meget stort utvalg av andre ting du trenger til din
hobby.

Var store 40 siders A4 katalog
sender vi deg gratis pa Ioresparsel.

Vart motto er: Hurtig levering , torneyde kunder
Velkommen som torneyd kunde hos 055.

Vi sender over hele Norden. Engro og detalj

Storgt. 211 , 3900 Porsgrunn.
TIt. 03-55 04 72 - 51 0201 . Fax 03-5730 10
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Mineraltur til Bjormdalen Bruk,
NittedaI14.06.92

Vi mattes foran porten til Bjonndalen Bruk kl. 11.00. Det
var overskyet, men Iikevel fint turveer,
Faglig leder for turen var Lars O. Kvamsdal.
Som vanlig for Steinklubbens turer var frammotet godt. Vi
telte 18 biler og ca. 50 deltakere.
Lederne. Lars O. Kvam sdal og Bje rn Fun
ke delt e ut ark til aile med beskrivelse av
aile de mineraler vi kunne vente a finne
her.
Lars e nske t aile velkommen og orie nterte
oss om dagens "minera ljakt". Vi fikk vite
at Bjenndalen Bruk ligger i rombepo rfyr 
lava, og at rom bepo rfyrlava bare er kjent
funnet tre steder i verden: I Os lo-fe ltet, pa
Kilimanjaro og Antark tis.
I de lagdelte bergarter - pa grense n mel
10m disse og lavabergarter - kunne vi reg
ne med a gjore spennende mineralfunn.
Ettersom Bjenndalen Bruk jo er et stein
brudd i drift . her utvinnes pukk til veiar
beid , ble vi aile oppfordret til stor forsik
tighet.
Vi kjorte et godt stykke innover i omradet.
Her val' det bratte bergvegger i bruddene
med dype stup, lose steiner og lose kanter.
Det ble et helt spes ielt landskap a ga i. Vi
forsto godt at det val' viktig a overholde
forsiktighetsreglene!
Na val' det bare a sette fra seg sekkene og
ga igang! Mineralene la apent. det val' lett
a finne noe. Vi kunne bare snu p1l ste iner.
Det varte heller ikke s1l lenge for mange av
mineralene som sto p1l lista v1lr val' funnet.
Lars og Bjorn laget en utstill ing av de
mineraler som ble funnet ette rhver t, slik at
vi aile kunne se hvordan de typ iske eksem
plarene av hve rt enkelt mineral s1l ut. Og
ellers fikk ogs1l Lars og Bjorn nok 11 gjore
med bestemmelse av mineralfunn for oss.
Lupa val' flittig i bruk.
Lars fortalte om dannelsen av mineral -

krystaller, at det ble dan net gasslommer i
lavae n. Etter at lavaen storknet, ble hu l
rommet fyl t med andre minera ler, og fine
krys taller fikk vokse i disse hulromm ene.
Pyrittkrystallene som ble funnet val' s1l fine
og helt regelmessige at en skulle trodd de
val' maskinlaget. De s1l her ut som sm1l ter
ninger , firkant er og det val' lett 11 hakk e
dem 10s fra storre steiner. Pyrittkrystallene
hal' fatt vokse i ftytende medium (lava) og
deretter storknet og fatt sin ftotte regel
messige form . Det ble funnet helt nydelige
ftusspatkrys taller og store gra natkrysta ller.
Vi fant ogsa hornblende (amfibol). Horn
blende i krystallform opp trer mest i kom
pakte masser. Forskjellige kalkspatkrysta l
IeI' ble ogsa funnet. Kalkspat er det mineral
som hal' de fteste krys tallformer. Pa noen
kalkspatkrystaller vi fant val' det sma pyritt
krystaller nrermest som en hinne.
Det val' stor aktiv itet og mange fine funn
blan t de ltakerne. Etterhvert tok vi oss like
vel tid til en spisepause. Sola tittet frem og
varmet godt og skyene trakk seg unna.
P1I det siste stedet vi besokte val' de t masse
grenn hornblende. magnetitt/hematitt-b lan
ding, merk grenn kloritt og feltspatkrys tal
ler. Listelava som vi s1l her val' en litt
annen type lava fra Permt iden. Det val'
mye lysegronn epidot 11 se - sammen med
merkere grenn hornbl ende hvor vi tydeli g
kunne se de typis ke fibrene.
S1I ruslet vi ned igjen ti l sekkene vare og
pakket forsiktig sam men dage ns fangst.
Fra Steinklubhens hlad
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Flere foreningsemblemer

BERNSTEN
(RAV)

Ring eller skriv til:
Anthon Haahr Knudsen

Terpvej 7
DK-6740 Bramming

Danmark
Tlf. 095 45 75 17 44 79

1 kg uforarbejdet NKR
2500 (stykker aca. 5 gram)
Halskteder af god kvalitet
poleret pr. gram NKR 4,-

Krystallen symbolise rer kvartskrystal
lene som finnes i 0 rsda len, Bjerkreim
kommune. En kjent forekomst. Nedlagt
hammer star for nedlagte gruve r og
brudd i distriktet , f.eks. wolframitt ,
ilmenitt og molybdenglan s. Staend e
hamm er symboliserer gruvedrift og
bergverksvirksomh et som er i drift ,
anorthosi ttbrudd ved Hellvik , ilmenitt
etc. ved Titanias anlegg pa Tellne s. Den
briljantslipte smykkesteinen har fulgt
forenin gen pa brevark , plakater,
innbydelser etc. siden foreninge n ble
stifte t 1985.

Hitra
Etter a ha hatt besek av Kjell Arve
Isbrekk en, har steininteresserte laget
geologiforenin g pa Hitra. Fore ningen har
17 medlemm er.
Adresse: Hitra Steinklubb, v/Turid Strom
7250 Meland sjo
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Aktive «minigeologer»
pa Kongsberg

Teksrog fo ro av Kari Flaara Halling

Steinsliping er moro. synes Trude Uglem Ellefs en

Interessen for stein er stor blant barn, derfor tok vi konsekvensen av
dette og startet en juniorgruppe for 2 ar siden , forteller Jan Thorsen ,
leder av Kongsberg og Omegn Geologiforening.
Blant de fire geologiforeninger som finnes i Buskerud , er Kongsberg
eneste med egen juniorgruppe.

I kjellere n pa Gamle Bad et pa Kongsberg
er det aktivi tet et par timer den andre tors
dagskvelden i maneden. Ju niorgruppen i
Kongsberg og Omeg n Geo logifo rening,
som startet i januar 1990 , har idag 17 stein
interesserte medlemmer i aldersgru ppen 7
15 ilL Ved besok en torsdagskveld var bar
na i full sving med steinsliping og a lage
fantasifulle steintro ll.

Aktivt milj o
I lep er av Kongsbergmessen ifjor nesten
tredoblet juniorgruppen medlemstalle t og
metelokaler, som tidligere har vrert mer
enn stort nok, ble plutse lig for lite. sier Jan
Tho rsen, som funge rer som daglig leder
bade for voksen- og ju niorgruppen.
De srna geologene kerer om jordk loden ,
om hvor og hvordan man leter etter mine-
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Jan Thorsen med svove lkis og en gruppe
med kvartskrystaller

raler og fossiler, samt hvordan man identi
fiserer demo Av og til er det en liten kon
kurranse, for a teste barnas geologikunn
skaper. «Rotekassen» med stein er fremme
pol hvert mete, og er like spennende hver
gang:
Barna velger seg ett par steiner hver, som
de voksne i foreningen har funnet, og far et
slags inntrykk av hva som kan finnes ute i
naturen , sier Thorsen , som opp rinnelig
komm er fra Bergen , men som bor i se lvby
en Kongsberg pol syvende aret,
Turene yare er popul rere. Vi har tidligere i
ar vtert pol granatbruddet oppe ved Sach
sen, dessuten ratet pol steinh augene utenfor
gruvegangen ved Kjennerudvannet og fun
net bl.a. kvarts og svovelkis. De mest inter
essante stedene for steinsamlere er der
hvor det drives veiarbeide, lages tunneller
0.1. , men man rna alliere seg med de som
arbeider der. I forenin gen gjer vi oppmerk-

Merete Rustad far god hjelp 01 ' bestemor
Solveig Stordalen ndr hun lager steintroll

som pa at der finnes fredede forekom ster ,
og det er heller ikke lov a ta seg tilrette pol
annen manns eiendom uten tillatelse. I
Kongsberg kan man forsatt finne endel
spiv pol tipphaugene rundt omkring, men
disse er fredet.
Bjarne Dalen og Solveig Stordal en er faste
medhjelpere i juni orgruppen . I kveld bistar
Dalen med steins lipingen, mens Stordalen
hjelper barna a lage steintra ll. Hun har selv
funnet aile de fine steinene, som brukes til
trollene. Barna bruker fantasie n: Trall ene
males i friske farger, med opprekk sgam til
har og teyrester til skaut.
Tidligere sa vi mye pol mineraler , snakket
om bergarter 0.1. Vi har ogsa vist Iysbilder
om foss iler og vulkaner. Na er det andre
gangen vi har steinsliping, og det er tydel ig
at barna iiker a vzere aktive selv, sier Thor
sen. Bade han og Bjarne Dalen driver for
ovrig kurs i steinsiiping.
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Trenger medhjelpere
leg studerte 4 ar i Skottland. Ved en tilfel
dighet valgte jeg geologi som tillegg sfag ,
og har ett ars kurs i geologi ved Universite
tet bak meg. Her var vi pa ekspedi sjoner
og kikket pa forekomster, og jeg ble skik
kelig interessert i faget, Etter oppholdet i
Skottl and skjedde det egentlig ikke mer fer
jeg kom til Kongsberg, forteller Thorsen,
som ellers har latt seg inspirere av en tante
i Bergen som var veldig aktiv med a samle
og slipe stein.
Bearbeiding av stein (sliping, lage smyk
ker) synes jeg er veldig fascinerende. Ved
a ga ut i skog og mark og plukke opp stein ,
lrerer man seg etter hvert hva som kan
vrere interessant. Det meste ser jo unekte
lig gratt og trist ut, men den kjedeligste
stein kan bli veldig fin etter sliping.
Barna har fatt en velfortjent bruspause,
(brusen er byens billigste: kr 2,- pro flaske)
og etterpa bytter de pa a lage stein troll og
slipe, slik at aile far prevd seg! Thorsen
synes det er ekstra mora og oppmuntrende
for barna , at alltid noen av foreldrene er
med pa metene. De gjerne en handsstrek
ning der det trengs.
leg ser gjerne at det blir flere barn med i
juniorgruppen pa Kongsberg, men f0r den
kan utvides, trenges det flere steininteres-

serte voksne til a vsere med a lede. Allver
dens steinkunnskaper trenge s ikke. Det gar
an a Irere, understreker Thorsen, og oppfor
drer folk til a melde seg. Han star ogsa
gjerne til dispo sisjon for narmere opplys
ninger og gode rad hvis noen andre steder i
landet viI starte en juniorgruppe.
Tips for store og sma steinsamlere
I. Veer OBS pa bratte skraninger og i gru
veganger. Bruk hjelm og en eller annen
form for beskyttelsesbriller.
2. Ettersom det er vanskelig a fa tak i spe
sialutstyr for barn, far du heller improvise
re litt: Bruk sykkelhjelmen, og solbriller
(med sidebeskyttere) som vernebriller. En
liten lett hammer (f.eks. en vanlig kule
hammer), liten meisel med handbeskytter
(faes i billigbutikker for 10-20 kroner) er
greitt a ha med pa turen.
3. Vrer OBS pa rasfare hvis du gar i bratte
skraninger og det er personer nedenfor
deg.
4. Ta kontakt med grunneier hvis du vet at
stedet er privat eiendom.
5. Vrer sikker pa at du ikke leter i forekorn
ster som er fredet,
6. I bokhandlerne finnes rimelig litteratur
om stein og mineraler, skrevet pa norsk for
barn og ungdom. Det gar ogsa fint an a
bruke biblioteket.

(2Jystein Borvik i full gang med astip e rosenkvarts
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NAGS Ekstraordineert
Landsm ote

Sted: Hadeland, Rygge
Tid : 25.09.92. Klokken 14.00.
Tilstede: 14 foreninger.

REFERAT
Egil Jensen holdt en kort redegjorelse for bakgrunnen for at det var innkalt til
ekstraordineert landsmote. P.g.a. apenbare funksjonsproblemer innen
Iandsstyret krevde de nodvendige 5 foreninger ekstraordinzert Iandsmete
med vaIg av nytt styre.

Pa dagsorden stod felgende poster:
1. Valg av meteleder og referent.
2. Godkjenning av dagsorden.
3. VaIgkomiteens innstilling
4. VaIg av nytt Iandsstyre.

1. Egil Jensen ble vaIgt til moteleder. Bjorn Holt referent.
2. Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.
3. VaIgkomiteens innstilling ble godkjent uten kommentarer.

4. VaIg
Landsstyrets sammensetning for kommende periode:
Formann: Hans Vidar Ellingsen, Oslo. Ny
Nestformann: Egil Jensen. Gjenvalg
Kasserer: 0ivind Iuul Nilsen, Drammen. Ny
Sekretzer: Bjorn Holt, Fredrikstad. Ny
Redakter: Geir Henning Wiik, Roa. Ikke pa valg

VaIgkomiteens innstilling gikk enstemmig gjennom.

Ny adresse for NAGS blir:
NAGS
v/Hans Vidar Ellingsen
Kaptein Oppegardsvei 3
1164 Oslo
Tlf.: 02 29 66 18

For NAGS
Biem Holt

Sekretcer
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Forskningsprojekt i emning

Geologiske kart blir studert gru ndig f¢ r gru veturen

Det har i alle ar vrert drevet forsknin g i
og omkring se lvforekomstene pa
Kongsberg. Under den mangehundrea
rige driftp erioden var hovedm alset
ningen selvsag t a finne ut hvor man
kunne finne mere selv. Men for at man
skulle finne ut av dette sa matte man
ogsa forsta hvilke geologiske forutset
ninger og prosesser som la til grunn for
dann elsen av malmene.
Under vart besek pa Kongsberg traff vi
geologene Arne Bjerl ykke, Torgeir
Andersen, Odd Nilsen og hovedfagstu
dent Marielle 0yvik. De vii i samar
beid med museet seke a utvide og
kompl ementere nyere forskning pa
Kong sberggeologien. I Iys av nye
forskningsmetoder og teknikker, slik
som undersekelser av veeskeinneslu
ninger, malinger av radioaktive isoto
per og bruk av mikrosonde. Med seerlig
henblikk pa strukturgeologi, vii det bli
gjort et nytt framstet for a kaste Iys
ove r dannelsen av de rike malmleiene.

Feltarbeid med grundig oppmdling og
analyse bl. a. m' kalkspatdrene blir ell
vesentlig del m' projektet
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Lesernes foto
Under denne vignetten oppfordrer STEIN sine lesere om a sende inn
fotos. Sort/hvitt, fargekopier eller dias, vi kan bruke det meste. Sa har
dere bilder dere gjerne vii dele med andre, send dem til STEIN v/Geir
H. Wiik, 2740 Roa gjerne med en kort tekst som forteller hva, hvor og
nar. Denne gangen bringer vi et bilde tatt av Han s Chr, Regler,

Sender noen fotos av den vel vakreste stei
nen jeg fant i ar. Tenkte at synsinntrykket
kanskje kun ne deles med leserne av
STEI N. Det er en klar , bla topa s funnet i
Grim srudbukta, Hurum , i oktober. Den er
dobb eltterminert - med mange vakre srna
terminerin ger. Mal: 2Ax IAx 1,2 em. Pa

bildet er topasen stilt opp pa en stuff av
kvart s og pyritt. Fotoene er ekspo nert i sol
Iys som bryter inn fra heyre side . Na er jeg
ganske fersk i felten , sa for alt jeg vet er
kanskje ikke denne topasen «noe srerlig»
men for meg var det arets funn.

En varslet forbrytelse
Vi har fatt tilsendt avisutklipp og har fatt
tips over telefon. Fatt ferstehands opplys
ninger om hvordan astedet ser ut na. Like
vel; se lvom det er alvorlig det som har
hendt , vi skriver intet om det som har
skjedd pa Hardangervidda. Vi har skreve t
det meste av det vi kan tenk e oss a skrive
om denn e saken for : « ••• «Alternativet slik

det na er rotet til , synes a vtere kaos med
pafolgende kriminal itet .» Dette er siste set
ningen i var leder i nr. 4/89. Inntil forv al
terne (Staten) firmer pa noe mer fantasifullt
enn mer politi, forblir det, det siste.
Hvor og nar komm er den lovede konferan
sen om dette sakskomplekset?
ghw

STEINKJELLEREN :::

MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN
SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.

08.~g~~:5.30 STOR 50 SIDERS KATALOG MtJ~~

Tilsendes for 15 kr. som fratrekkes bestill ing.

C. ANDERSEN & CO.
A.B.C . Gaten 5, 4000 Stavanger - Tlf . (04) 520882
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Peter Lyckb erg pamineraljakt i Colorado -med litt jfaks kan du lese om Peters tur i neste
nr. avSTEIN


