
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

236




