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En forening blir til ved at et menneske hal' en ide, i1dner andre for ideen,
kaller sammen til et ml'lte, og sa er det hele i gang. Det val' dette som skjedde
hos oss. I1dsjelen val' Ludvig Bekk, og aret val' 1989. Vi begynte som en un
deravdeling av Hedmark Geologiforening. Men vegen til ml'lter pa Hamar
val' lang, og allerede aret etter hadde Ludvig fatt med seg sa mange at egen
forening kunne startes. Det skjedde 26. januar 1990. Dessverre ble Ludvig
syk og dl'lde hl'lsten 1991 , men ideen hans lever. Foreningen teller i dag over
40 medlemmer, og de fleste er svrert aktive. Fordi han val' sa ivrig og hadde
sa lett fOl' a ta kontakt med andre, ble foreningens geografiske utstrekning
svrert stor. Medlemmene kommer fra Valer i nord og til Odalen i sydvest, og
fra Sysslebekk til Arvika pa svensk side. Mange av medlemmene hadde sys
let med geologi tidligere, og derfor val' de gode a ty til nar vi val' ute pa
steinturer og yare egne kunnskaper ikke strakk til. De delte villig med an
dre, bade kunnskaper og stuffer.
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Forel1illgefls J11al1ge(;rige!orlIlGIIII og ildsjel
Ludvig Bekk /Jrf)ver vaskepal/lla

gatt lapl ved en vegulbygning.
Kleberslein finnes ogsa pa grensen mel
10m Grue og Odalen. Fra Asnes er den
svarte hyperitlen kjent. Den har vrert in
dustriell utnyllet i lang lid. Asnes har for
resten en stor bedrift pa steinsektoren,

Norsk Steinindustri,

1l~~i~~~i~~~Jmen den er for tiden ute
av drift. Et annet inter
essant sleinbrudd ligger
i Kongsvinger, pa
Granli. Der har vi fun
net en del mineraler
som kobber, svovelkis,
epidotkrystaller og
sinkblende. For noen ar
siden hersket det gullfe
ber i distriklet. Det fo
regikk leting pa Grinder
og pa Grue Vests ide.
Gull fantes, men ikke i
drivverdige mengder. Vi
kan si at vi hal' sapass a
velge i al del ikke byr
pa store problemer a
finne turmal for slenle
tingen. Foreningen er
en svrert turglad gjeng,
og vi prpver a ha ihvert

fall en samlertur i maneden om sommeren.
Noen ganger finner vi ting vi ikke egentlig
har planlagt. F. eks var vi pa hembygdgar
den Purala, like ved grensen pa svensk
side. Vi sa at det fantes granater i den store
dprhella foran inngangen. Noen mente at
den var sa tung at den neppe hadde vrert
fraktet sa langt. Sa begynte vi a se oss om,
og oppe i skogkanten fanl vi store slein
blokker med fine granaler. Morsoml!
Vinlerhalvaret bruker foreningen til a ha
mpler hvor vi prpver a utvide yare kunn
skaper. Vi leier en del videoer og filmer,
og vi har ogsa bespk av fagfolk. Ronald
Sprlie har fortalt om oljefprende berg
grunn og vi har hall bespk av Johannes
Dons pa en lur ute i fellen. Hans Vidar
Ellingsen og Astrid Haugen har ogsa vrert
hos oss med lysbildekaseri fra Nordland.

Del er sagl om vart omrade at det ikke er
srerlig rikt pa mineraJer. Vi synes listen
over det vi kan finne lyder pa noe annet.
Vi vii se litt mermere pil detle. Fprst bpr vi
kanskje nevne gruvedriften. I Vinger (na
Kongsvinger)ligger Spetalen som har vrert
jernverk i unionstiden
med Danmark. Der er
ogsa jerngruver. Sa kan
vi nevne Odals verk
som ogsa hadde gruver.
Gruvene i Ramspyfeltet
leverle maim Iii dette
verket. I tiIIegg ble det
funnet sjpmalm i
Storsjpen. Sjpmalm fin
nes det ogsa i
Gjesassjpen. I Nord
adaI ble del i el par pe
rioder brutt svovelkis i
gru yen Segen Gottes. I
Asnes var det en splv
gruve, Langasen. Det
var ogsa gjort forspk
ved Sorma, men dette
ble oppgitt. Her kan vi
finne turmalin i kvarl
sen. Av andre aktuelle
steder kan vi nevne
steinbruddet i Bjprkasen. Del er vel mest
kjent for kullblendeforekomslene, men der
finnes ogsa kalkspal, f1usspat, adular, svo
velkis, kobberkis, baryttkrystaller, jerng
glans og antakelig ogsa montmorillonitt.
HOlTsjpberg steinbrudd i Torsby er ogsa
meget interessant. Foruten den kjente ky
anillkvartsitten er det fun net en 20 tails
mineraler. Nevnes kan xantofylitl, pyrofy
litt, damouritt, lurmalin, granat, svanber
gitl, trolleitt, lazulitt, scorzalitt, ilmenitt,
barytl o. fl. I Sunne er et kalkbrudd hvor vi
har fun net titanitt og skapolilt. I Sunne er
ogsa fun net amelyst. Ved Kinnsjpen er det
funnet amazonilt. Men sa, lilbake til
Norge igjen. ! Asnes er el gammelt kleber
steinsbrudd. Der var det for lenge siden
rester Eller halvferdige gryler og ling som
hadde gatt i stykker. Dessverre er delle
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Vi er etter IIVert blitt en godt sammensvei
set gjeng. Dette er ytterligere utviklet
gjennom langturene Yare. Et par turer har
gatt til Idar Oberstein. Sa har vi vrert i
Elvdalen i Sverige og sett pa porfyrverket.
Sist sommer var vi til Krakow i Polen. Pa
tursektoren har vi et megel godt samalbei
de med 0vre Romerike geologiforening.
Vi har hatt stor nytte av deres formann,
Nils Hartung, som turleder og talk, og vi
ser fram ti I neste tur.
Foreningen har etter hvert fatt mange ivri
ge og dyktige smykkesteinslipere.
Materiale til slipingen filmer vi pa steintu
rene vare, og en del blir kjl/lpt pa messer.
Kurser i steinsliping er det med jevne mel
lomrom hos ala Bredalen, var navrerende
leder.
Vi synes aile at for den som en gang er
blitt bitt av steinbasillen, er det ingen fine
re hobby enn amatl/lrgeologi. ForelliJlgeli pa guJljakl

KRYSTALLER
OG

STEINER
FOR SAMLING, SLIPING

OGHEALING
Ring oss pa tlf. 69 25 19 63

og vi sender prisliste.
Eller beslilk oss i Storgt. 15 i Moss.

Vi har vanlige apningstider,
men tar gjerne imot grupper pa

kveldstid eller helger

STEINHAUGE'.
Postadresse: Postboks 5097,1503 Moss
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