Steinsamler laget sitt eget
museum
Tekst ogforo: Anders Tesse

For 13 fir siden vdknet interessenfor stein. I dag kan HaraldKvarsvik
iAve~y pdNordmfJre visefram sitteget steinmuseum "Steinbiten" med
flere tusen steiner. Samtidig produserer han souvemirer som 15 000
besekende turister i lfJpet av sesongen kan !gfJpe. Steinsamleren kan
ogsti vise til sjeldne funn i verdensklasse.
- Veien fram til i dag har vert lang.Jeg har
la:rtmegdet mesteselv.Dajegstartet,vardet
ingen andre som hadde sterre interesseav A
sarnle stein i dette distriktet.I dag har vi blitt
en bra gjeng, papeker Harald Kvarsvik. Han
driver bensinstasjon i eykommunenAverey,
sarntidigsom han har sitt eget steinrnuseum
i andre etasje.

- Detteer en fin kombinasjon. Omsornrneren blir det mye arbeid mooturisterog andre
som kornrner pA besek, Men om vinteren fm
jeg bedretidtilAdrivebensinstasjon, innremmer Harald. En tid vurderte han Asatse pA
steinsom levebred.Menforelepig menerhan
det er greit Aha det som hobby. Sarntidig
begynner det Abli noen kroner i omsetning.
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Septerkalsitt 20 x 15 em, fra Vals;yfjord pd Nordmere

Leteri veiprosjekt

Lrerte segselv

-Jeg harslittmye oppe i fjellet for~ m bragt
moo meg disse steinene hjem, erindrer Haraldogskuer utoverallesteinenesomstarpa
utstilling. Mange er funnet i hans distrikt p~
Nordmere, Og han hal' funnet en enklere
mate Am lett tilgang pA stein. BAde under
sprenging i forbindelse moo bygging av
fastlandsforbindelsen til Kristiansund og
andre veiprosjekt i omradet, har Harald vert
pA plass.
- Her har jeg funnet en god del fine mineraler. Disse steinene er lett tilgjengelige moo
bil, og jeg har funnet bra mengder moo
ametyst, red kvarts, stillbitt, apofylitt og
feltspatkrystaller. Jeg hal' ogsa funnet nermere 20 druserom i en 70 meter lang veiskjering. Aile i overgang fra ekloglitt til
gneis. Neste ~rblirdet ~opps0ke anleggsarbeidet vOO utbygging av gassterminal pA
Tjeldbergodden i Aure, papekerHarald.

Da han startet i 1980, begynte han Alese seg
til lerdom om stein. Etter hvert hal' han fAtt
kontakt med en del eksperterrundt i landet, og
hal'selv blitt nesten ekspert. Derfor hal' han nA
stadig vekk kurs for andre i distriktet. Og en
del personer bar mtt opp eynene for stein som
hobby. Museet til HaraldKvarsvikharblittet
naturlig sentrum for stein-interesserte. Samtidig blir det turer ut for Afinne mer stein.
- Problemet er at fra juni til august gar all
tiden moo til Abetjene museet. Jeg har ansatt
en person som skal betjene turistene. Moo 15
000 innom i lepet av tre maneder kan det bli
travelt. Derfor kommer jeg meg ikke ut for A
lete etter stein f0r om hesten, eller tidlig p~
varparten. Jeg savner ~ komme meg enda mer
ut, sier Harald og viser fram en fuchs ittkyanitt som ble funnet i 1984. Dette er verdens beste forekomst moo slik kvalitet, men
Harald vil ikke fortelle hvor funnet er i redsel
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for andre somjakterpasamme stein. Han bar
ikke fAu tatt ut sA mye mer av forekomsten
enna, men vii snart samarbeide moo grunneieren om uttak .

Flere nye funn
NyligfantbanogsAenannenmegetspesiell
forekornst som ban ikke bar fAu
gjort sA mye med enna, Ogsa
dette i distriktet som Harald trAler pAjakt etter nye funn. Ferst
til varen fAr ban tatt ut krystaller
fra store druserom ban tilfeldig
bar oppdaget.
Selvomselvemuseetogsteinsamlingen er det som Iigger Haraids bjerte neermest, synes ban
ogsa det er kjekt AfA laget en del
produktersom kan selges. Kona
er aktivt med for li produsere
steinprodukter moopenn, klokke
og andre salgbare effekter som
aile turistene gjerne kj~per moo
seg som minne. Samtidig bar
"Steinbiten" satsetpaa lage produkter som brukes til premier
for idrettslag og gayer for kommuner og bedrifter. Dermed bar
Harald kombinert mulighetenfor
A tjene penger pA bobbyen sin
moo A ha en av de sterste steinsamlingene i Mere og Romsdal.
Verdien pA bele samlingen samt
aile produktene som er pA lager, dreier seg
om sekssifrede tall.

Varierte forekomster
- Ytre Nordrnere bar mange fine mineraler.
Mye krystaller finnes. Det mest betegnende
for Nordmere er at det er mange varierte
forekomster av mineraler. Men de er sjelden
store. NAr vi gar pA leting etter mineraler,
finner vi som regel noe, papeker Harald som

ogsa bar stein fra andre steder i Norge og
utlandet.
- Turistene som kommer hit i stadig sterre
omfang, kjeper gjerne med seg en liten ting.
Men det er tyskeme som er mest bevisst. De
bar skaffet seg oppl ysninger om steinmuseet
pA forhand , og vet bva de skal sperre om. De

Kyanitt fra Trendelag
norske er IiUmer overfladiske, mener Harald
som busker bver eneste stein, ban bar Iiggende i byllene . Hver stein bar sin historie og
k1are minner fra strevsomme turer. Likevel
seIger ban ut enkeIte steiner ban finner mye
av. AIt fAr ikke plass i museet, og allerede
etter tre m i andre etasje av bensinstasjonen
erdet trangtom plassen. Ekstra trangtblirdet
nm to turistbusser med bundrevis av turister
kommer innom for A se og kjepe steinprodukter.
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