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Norge flatt!

Fra tid til annen kan det virke som om
noen tror am ator geologer har til hensikt a
gjore landet fiatt. Rea ksjonen pa en smule
hammerbruk, eller la ga; slegge og spett kan
tyde pa det.
0 nsket om litt snillere terreng har vi selv
hatt fra tid til annen . For ekse mpel da vi var
barn og strevde oss avgarde pa ski som vi
slett ikke var fodt med pa bein a: Visshet en
om at vi kom til falle pa nedtur gjorde de
uend elige brattene til gjenstand for et nestenhat. Vi visste med rimelig sikkerhet at i
fe rste sving pa nedtur ville sve ttestrimene i
haret og kondensdrap ene i gensere n bli vakkert men avslorende dekorert med iskald
melissne . Sa da kunn e det vzert gre it nok
med andre terrengform asjoner.
Hvorfor dette stedi ge innette ras eri fra
noen enkeltpersoner og "instan ser "? Landet
viI bli fiatt om noen (millioner) ar likev el.
Og viktigs t, det har vrert flatt, - paddeflatt.
Slik som pa bildet pa forsida av en sommerglad mineralsamler. Det land skapet du skimter bak rygge n til den ellev ille, er rester fra
den tida landet var behagelig fiatt. Du ser en
del av det subkambriske penepl an, her ved
Ti sleia mellom Hallingdal og Valdres. Slik
sett kan man si at mineralsamling dreier seg
om en heyst aktverdig virkso mhet; restaurering av land skap sformer.
Fra Bergverk snytt sakser vi noen salver
fra lederart.(Vare overs kr.)

Forkledningen
..... vi tenk er p a de mange som under
na vnet ama te rgeo log i d river regelr ett utplyndring av norske min eralfo rekoms ter.
Det gje lde r bade norske borgere og kanskje
ikke minst utlendinger.

NSB· redningen
.......... vi snakker ikke her om noen lusne
kilo og sma stuffer for egen samling, men om
hele billasterog til og medjernbanevog ner......

....ma det we re bed re aJa bragt virkso m heten under kontroll .

Balansen
....Man kan fa ktis k und res pa hvor fa get
(geologien, ghw anm.) vill e ha stdtt i dag
uten demo (amate rene , ghw anm.)
Stork Halstensen, redak teren i Bergverksnytt tar opp et viktig tema for oss mineralsamlere og jeg vet at han gjor det i beste
menin g. Lederen hans kunn e ha passet godt
som et innlegg og tilbakemelding pa forrige
utgave av STEIN. Men vi har ikke fatt noen
innlegg, hverken fra offentlige instanser,
yare egne foreninger eller enkeltpersoner.
Var STE INs konklusjon pa dette sakso mradet pr. dato er at na legger snee n atter sitt
forso nende tepp e over skrent og ur. Det er
bra , for dette ser likevel ut til a vrere for
vanskelig for myndi gheten e; - departement,
naturforvaltning og det stakkars underbetalte
politiet. En tanke streifer meg, kan skje vi
kunn e fatt henledet statsforvalternes opp merksomhet pa feltet hvis de skjente at
prisen pa Norge blir lavere hvis amate rgeo loge ne fort satt far herje fritt. Kan skje
annonsen da ville lyde: Land i nord med
store naturressurser, men med noen riper og
til dels alvorlige hamm erslagskader, rimelig til salgs. Dett e med a sette pris pa alt
mulig har tidli gere vist seg som et effekti vt
redska p nar man viI ha debatt/ avgjerelse i
saker. Aile forstar penger, seerlig de som
ikke har dem . Sa her kunn e vi vel hape pa en
allianse mellom dem som viI avgi sjelraderetten til Europaunionen og dem som viI
beholde den for seg sje l. De opptrer i aile fall
ofte pa samme mate, staten og andre grunn eiere. Nar du i et anfall av glede og et akutt
e nske om a redde et praktfullt mineral fra
fortapelse (ved naturl ig forv itring), skulle
smelle til mor Norge (nei, jeg men er ikke
Gro) med hamm eren, - i en veikant eller
bortund er nuten, - eller ilia der bare du vet
at det er noe a hent e.
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Vi vet na, pa bakgrunn av tidli gere erfaring at nar snee n braner vi i dett e sakskompl ekset for tsatt vrere ule st. Om vi da
ikke mot formodning skulle bli medl em av
fer nevnte union , for da vii det etter brave
uttalel ser bade fra offisielt regjeringhold og
fra so mme tidli gere milj oaktivister, komme
raske effektive le sninger pa aile mi ljeproblerner, bade inne nlands og i yare naboland. Jamn fe r forespei lt op pryd ning pa Kola
og i Barent shavet. Nei, vi tror ikke pa dette
heller, det viI fortsa tt vrere slik at dette
ligger dedt. Myndi ghetene viI uansett EUmedl em skap eller ikk e, pa nytt stille til skue
si n ignoran se, interesseloshet , man glend e
fantas i og ev ne til a ta yare pa denn e del en
av nor sk natur pa en for svarli g mat e. Om det
blir EU + kunne det mul igen s v.ere en 10sning om en smart fyr tok med seg problempakk a til Brussel, fant seg et lite ko ntor og
satt med saka i en fe it enmillionkronersjobb/a r i noen iir. Kanskje mineraler/milj e -

saka hadde fatt plass i stress kofferten til
Bell ona-Fredrik. Den var impo nerende stor,
men det var muli gen s fordi den var blyforet
og strales ikker.
Navel, det er vel ga nske sikke rt at det til
ars fort satt viI vrere slik at skal du an taste
norsk fjell ber du heIst bygge et kraftverk ,
anlegge noen nye veier eller lage deg en
f1 ypl ass. Kanskj e det er det du skal si du er
i ferd med nar/h vis pol itiet tar tak ideg. Nei ,
det hold er nok ikk e len ge. Prev heller denne
om du skulle fa en ubeleili g hen vendelse fra
orde nsmakten und er ute vel se av din hobby :
Kj cere sheriff, du skal f a mitt navn og
adresse, men sa ma du fa meg vaire i f red.
l eg ma skjerpe meg fo r jeg er ute og skjerpe r, skje nner du, og trenger a bevare konsentrasj onen. Og vennligst, - ikke trakk pa
f engh ettene mine, er du snill, du kan f a
stovlepussen edelagt og sa braker det sa

NORSK
STENPRODUKT AS
Produ ksjon & e ngros, n ors k s tein. C abochoner, kuler, egg, fo rrnslip, eks .
kni vskj efter/derhandtak, g a ve artikl e r, so uve rn irer, smyk ke r, ras te in .
Import & engros. S el vsmykker, hal vfabrikata, tromlet ste in ,
« B o nzaitner» , ste inkjeder, rastein m .m.
Firmagaveavdeli ng. Gaveartikl er, souve rn irer, sliping/forming etter
oppdrag, produktmerking, sand b las ing, silke trykk, emballasjemerking.
S teinsen ter / det a lj u tsalg - a pen t h el e a ret . Ferdigvarer, cabochoner,
rastein , ste ins kiv er
P r o d u ksjonso mvis n ing. Grupper etter avtale hele aret,
daglig om vi sning i julio

Tit .: 35045433, Fax.: 35045466. Sundsmoen , 4860 Treungen
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[celt na r mange gar a v samtidig!
Savidt vi i redaksjonen kan se sa holder
dette i massevi s, - juridisk og nesten moralsk .

Vi e nsker aIle yare trau ste skjerpere et
riktig god nytt skje rpear:
Med hilsen
ghw
redakter og skjerper med tilbakevirkende
gjen nomtrengelig kraft.

Redak sjonen avsluttet (skrivestopp)
27. nov. 1994
Unntaksvis for min gode venn (SN):
(29. nov . 1994)
Dette (EU-valet)gjekk knakande god t, no
vert det ikkje nau synt med Brusseltur for a
samarbeide med dei nordi ske venene og
grannane Yare. Eg vonar det er best pa dett e
viset, knakk , knakk - og god jol !
Steing rim Nu ten

KurspaMGM
Min eralogisk-G eologi sk Mu seum har
siden varen 1991 hatt en en kursrekke igang
for (avanserte) amate rmineraloger og mineral saml ere. De popul rere kur sene har hele
tiden vrert fulltegnet og del takeme har fatt
mye ut av kursin gen.
Det igangvserend e kurset (slutt 17. november) ga r over 5 kve lder og man skal ta
opp nyere norske mineraler, 2 pr. kveld . Vi
siterer fra kurs innb ydelsen : "Vi skal se pa
forhistorien til oppdagelsen av det enkelte
nye mineral, og pa hvilke probl emer som
var spesielle ved beskri velsen av dem oDet
kan kan skje vsere inter essant a he re litt om
prosessen fram til ferdi g publikasjon . Videre vii vi ta for oss hva som har skje dd

ette rat beskriv elsen ble publisert, om det f.
eks. er dukket opp nye forekomster av mine ralet. Dessuten skal vi here a beregne en
kjemi sk form eI ut fra en analyse. Muli gens
runder vi av med en oversikt over nye mine raler som er under arbeid e."
Min eral ene som skal fa et nzermere ettersyn er : Dypin gitt, althau sitt , holtedahlitt,
chi avenitt, janhaugitt, kaatialaitt, heneuitt,
blatteritt, tvedalitt, kamphaugitt- (Y).
Vi benytter anledningen til a rose MGM
for at de tar denn e delen av sine forpliktelser; den pedagogiske folk eopplysn ingen ,
alv orli g. Det har etterhvert blitt mindre
selvfolgelig at museer driver slike akti viteter.
En annen sak, som slar meg akkurat na
und er skrivinge n av dette, er fol gende.
STEIN har redaksjonsmedlemmer som er
kur sdeltakere. Det er ikke usann synli g, faktisk ga nske bestemt , at de vii fa palegg om
a bring e dett e stoffet videre ut til allmenheten via yare spalter. leg er sikker pa at jeg
har et massivt leserkrav i ryggen . Et natur lig og rimelig forlangende med andr e ord.
Ogsa far vi en verdig parallell til Rolf Lindens
"Typlokal Sverige."
Forev rig har MGM ogsa i host gje nnomfort "se ndags kase rier". 14 se ndage r har det
vsert holdt fore drag/ekskursjo ner. Det siste:
Fra "healing" til vitenskap - geologisk vitenskap gjenn om 400 ar, er ved stipendiat
10m Hururn, den 4. desemb er.

Drommestuffene
pa innside omslag 2/94 var tegnet av
R o g e r Holm en , Indu strive ien, 3300
Hokk sund. Fint moti v for den neste
ST EI N T -tr e ya, ikke sant? Vi skal snakke
med Roger om saken, sa kan skje det blir slik.
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Mineraloppsynsmann
Ved den pag aende fo rnyelse/utv idelse av
kraftverket i Amsted i Sveits i forbindel se
med byggingen av Gotthard-jernban etunnel
(Ieng de 57 km , byggetid: 10 ar) e r det ansa tt
en egen miner aloppsyn sm ann . Prakti sk talt
aile aniegg under dagen vi i ligge i m iner alogisk int eressante ber garter og man har
saledes forventnin ger o m pen e funn.
M iner aloppsyn sm annen har i o ppdrag a
unde rseke s to lle r og fj ellhall er m.h .p.
mineralfunn, ber ge min eral stu ffene ut og
sikre di sse for ette rtiden for kantonen Uri.
Arbe ide t, so m ogsa o mfatter be skrivelse av
forekom stene samt fotodokumentasjon, skjer
i nzert samarbe id med geologer og vitenskapelige in stitu sjoner. For a kunne utfere sin
oppgave har mineraloppsynsmannen alltid
tilgang til anlegget, men likevel uten rett til
a hindre fremdriften i arbeid et.
A nleggsa rbe iderne er forpliktet ve d offentlig for skrift til a forelegge mineraloppsy ns manne n stuffe r so m er funnet, sam men
med en beskri vel se av funn el. For stuffe r
so m min er aloppsyn smannen vurderer so m
utstill ingsek semplarer blir det betalt et e konomi sk ve de rlag til finneren. Det a utb et ale
en slik premie for funne stu ffe r er noe nytt i
S veits. Man e ns ke r pa denne m at en a
mot ivere arbeide rne til a le ver e fra seg sine
funn til e n offisie ll mottag er og til ikk e a
innlate seg pa illegal , straffb ar handel. Man
haper pa denne maten a begren se den organi serte, illegale handel med mineralstu ffer,
noe so m var vanlig ved byggin gen av Gotthard-veitunnelen.
Allerede i lepet av de seks forste maneder
med ma sseuttak er rundt 150 stuffe r (av
tilsammen 18 forskjellige mineraler) regi strert og lagret so m samleo bje kter. Ca. 1/4
av stuffe ne har anleggsarbeidere levert, men s
m ine ral oppsyn smannen og han s med arbeider e har berget resten.
A ile samleobj e kte ne vii nar tiden er inn e

kunne betraktes i en egen utstilling. Og
allerede na kan enkelte representative stuffer beundres i kraftverket s beseksp avilj ong .
Til ettertank e & deb att: Kan noe tilsvarend e vrere aktu elt her hjemme " pa berger " ?
Og i sa fall : Hv ilke pro sj ekterpeker seg ut
so m srerlig int er essante i sa mate ?
Og hvordan ka n vi (NAGS og de lok ale
ge ol ogiforeninger ) gjenn om en padriverrolle
ber ede gru nne n fo r et slikt tiltak ?
Sak en har imidlertid ogsa e n anne n side.
Er vi i det hjemlige steinrnilj e et eventuelt
mentalt forberedt pa, elle r si villige til, a
mete e n slik situasjon?
For det het er videre :
For a forhindre at mineraljegere tilegner
seg mineraler urettmessig, og anretter skade,
eller ut setter seg se lv for risiko, blir anI eggsomradet holdt under oppsyn helger og heytid sdager.
Kilde: LAPIS nr . 7/8 -94
reX

Sitatet
For ikke sa reint fa vokse r det ut av denne
interessen fo r vdr geo historie en bredere
interesse for naturv itenskapene. Ved a lete
etter steiner oppleve r samleren naturens
mangeartige skjonnh et, og utvikler en spesiell forstaelse f or fl ora og fauna . "
........ og ved samvairet med likesinnede
vokser det ofte fram solide vennskapsforbindelser som krysser regionale- og landegrenser. I sa mate kan "mineral samlerfam ilien" SUI som et godt eksempe l."
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Dr. Helmut Kohl , forbundskansler

