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Mineralogisk er Ser-Afrika et meget spen
nende sted. Som mange vet er dette landet
verdens storste produsent av gull og dia
manter. [ tillegg er det rikt pa en rekke andre
mineraler. Den som tror det er en smal sak
a skaffe radiamanter og utilvirket gull tar
gr undig fe i\. Sor-Afri ka har et ege t
"Diamond Police som seretter at radiamanter
ikke befinner seg pa feil hender. Ingen kan

eie radiamanter uten helt spes iell tillatelse,
og man blir straffet hardt hvis man er i
besi tte lse av slike. Tigereye er ogsa under
denne loven, men den kom for seint inn i
bildet. Mark edet var allerede oversvernt av
tigereye .

Det ferste stedet jeg besekte var Cango
Caves noen fa kilometer utenfor Oudshorn .
Cango Caves er en av landets mest beremte
grotter. Dette var en stor opplevelse. Grot
tene er tlere kilometer lange, og den guidede
turen vi var med pa tok vel en time. En ting
som festet seg i hukommelsen var at aile
stalaktitformasjo nene har bibelske navn som
Maria og Jesusbarnet, de tre vise menn osv.
Hvis noen ville forseke a tagge pa formasjo
nene ville vedkommende fa vansker. Det
var en som forso kte det for et par ar siden.
Han fikk en saftig bot pa 22 000 kroner, men
han ble i alle fall kjend is!

Stalaktittene kan bli opptil ti meter hoye,
men hoyden varierer mye. Ved apningen er
det en kuppelformet sal, hoyden til taket var
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omlag 40 meter. I denne salen har det
blitt holdt tlere konserter og gudstjene ster.

I de seinere ar har det blitt innfort restrik 
sjoner pa hvor mange mennesker som kan
beseke grottene i aret. Stalaktitter bestar
som kjent av kalk. Kullsyren som blir dan
net av kulldioksyden som menneskene pus
ter ut angriper og edelegger kalken pa sikt,
derfor restriksjonene. En av stalaktittene
var ganske morsom. Den kunn e man neml ig
bruke til trornmer ! Her var det ogsa jukset
litt , for det ble brukt en del farget Iys til a
belyse formasjonene, men det var fint a se
pa. Og stemningen ble piffet opp.

leg var i den servestlige delen av Ser-

Pa grunn av hoyden pa fjellet far man en
fanta stisk utsikt. Det gar en taubane (bygget
av en nordmann) opp dit , men i sesongen
kan det vrere lang ventetid for a komme opp .
Vi ventet i over seks timer! Men det var
verdt turen. Forevrig er det en restaurant pa
toppen som serverer god mat til utrolig lave
pri ser.

leg var i Ser-Afrika i julen 1993. Siden
de har sommerferie pa disse kanter pa denne
tiden var det vanskelig a fa tak i personer
som arbe ider pa museet i Cape Town. Den
siste dagen fikk jeg napp . Der motte jeg Dr.
Klinger som er fer stekonservator ved mu
seet. leg hadde med meg noen kilo rombe-

. Smithsonitt fra Tsumeb, Namibia. H: 7,3 em, B:9,5cm. Samling: HP. Foto:
0 ivind Fredriksen.

Afrika. Sett fra et mineralogisk synspunkt
er det et kjedelig sted. Men det er funnet
store mengder fossiler her av blant annet
dinosaurier. /

Cape Town har et berernt fjell som heter
Table Moutain. Navnet har fjellet fatt fordi
det ganske enkelt likner pa et bord , ganske
perfekt. Bare Kapp-halvoya ble spart da
landskapet ellers ble skrastillt, krellet og
knu st ved de kontinent ale kollisjonene.
"Bordfje llet" er den siste rest av et plata som
forleng st er erodert vekk. Sa vi var her til
rett tid, om noen millioner ar viI ogsa Table
Moutain veere borte .

porfyr, ca. 90 sma septer-ametyster, kvart s
fra Toten og noe annet smaplukk. Dr. Klin
ger gjorde store ey ne da jeg viste ham rom
beporfyren, en bergart han aldri hadde sett
for, selv om han hadde vrert Dr. i 26 ar.
Kanskje ikke sa rart, den finne s bare tre
steder i verden: Oslofeltet, Kilimansjaro og
Antarktis. Han var svert nysgjerrig pa hva
jeg forventet av museet, og forklarte at mu
seet hadde en svrert trang ekonomi. leg sa at
penger ikke var interessant i denne sam
menhengen, men at je g godt kunne tenke
meg a bytte . (Rombeporfyren donerte jeg) .
Dr. Klinger tok meg med inn i museets
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magasin og jeg fikk lov til a forsyne meg.
Jeg fikk med meg noen fine stuffer med :
dioptas, desclo sitt, mimet itt og smithso nitt.
Ingen darlig "handel".

All denn e transporten av stein, fram og
tilb ake til Norge skapte en del probl emer.
Jeg ble stoppet tre av fire muli ge gange r da
handbagasjen ble gje nnomlys t av sikker-

hetsvaktene pa flyplassene. Steinene sa kan
skje litt rare ut pa skjermen, men det gikk
greit da de ble vist fram.

Dette var meget fin tur og kan anb efales
til aile. Ser-Afrika er et meget spen nende
land a dra til , bade nar det gjelder stein og
ferie.

Nytt fran organisationerna
Nordisk samarbeide
(NSGA)
Referat fra mete i Arjang 20.11.94

Til stede; Rolf Linden , Ordforande i SARF,
Gunnar Hallgren, SARF
Han s Vidar Ellingsen, Forma nn i NAGS,
Egil Jensen , NAGS

DAGU ved Mogens Han sen hadd e ikke
anledning til a met e, men hadde forfattet et
brev som sammenfattet deres syn pa aret
som var gatt samt synspunkter for fremtidig
arbeide. Vi la dett e brevet til grunn for
di sku sjonene und er motet. I korthet viI
DAGU prioritere det nord iske samarbeid
Foran det europeiske. De betrakter det mis
lykkede forsok pa a skaffe ekonomisk ste tre
fra Nordi sk Rad som en lrerdom og «en av de
opplevelser , livet giver en». De gar inn for
at en fe lles am atorgeologisk konferan se el
ler et symposium skal holdes uansett.

Finland har fatt sitt forbund med det noe
va ns ke lige navn : Su omen kiviharrast 
ajayhdi stysten neu vottelukunta (Forbund av
Finl and s amatorgeologiforeningar) startet
02.07.94. De hadd e ikke latt here fra seg i
anledning det oppsa tte mote t i Arjang, men

vi haper a fa dem trukket bedre med
samarbeidet etterhvert.

Vi gikk igjennom de frernstet so m var
fore tatt ove nfor Nordis k Rad, og konklu
derte med at vi for 1995 rna ga frem pa en
annen mate i forse kene pa a fa ekonomisk
ste tte . Vi viI gjere fremste t mot bade Nor
disk rad og de offe ntlige mynd igheter i hvert
land . Dersom vi ikke lykkes i a fa ste tte, viI
vi gjenn ornfere et arrangement i mindre
malestokk.

Konkrete planer for et arrangement rna
foreli gge allerede tidli g i 1995 . Vi tar sikte
pa et met e i samarbeidsg ruppen i Oslo pa
varparten 95.

Formannsvervet for NSGA i 1995 oarb

over til Norge ved NAGS og dets for mann.
Vikti gste oppgave i den nrere fremtid blir a
utarb eide plan ene for et felles nordisk ar
range ment til he sten .

NAGS
ved Hans Vidar Ellingsen,
formann

"Nu arden Ijuvliga sommarn slut" synges
det gjenn om eteren. Mange steder dekker et
hvitt mineral i mangfold ige heksagonale
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