Kongsberg
lllineralsylllposiulll 1997
Kongsberg mineralsymposium 1997 ble avholdt pa Norsk Bergverksmuseum 26. april, med gledelig stor oppslutning. 90 mineralinteresserte
val' tilstede, over dobbelt sa mange som forventet. Symposiet er prinuert
rettet mot mineralsamlere, og de fleste av deltakerne val' samlere, jra heIt
ferske fjes til nestorer i bransjen. Enkelte med fartstid helt tilbake til 1950og 60-arene.
Symposiets intensjon er a vcere et m¢tested for samlere som s¢ker ny
kunnskap om geologi, scerlig mineraler og mineralforekomster. Og dessuten et sted hvor samlere og geologer fra museer og andre geologiske
institusjoner kan komme sammen og utveksle kunnskap og erfaring. I ar
val' 10 geologer fra 5 museer og 3 andre institusjoner tilstede.
Det ble avholdt 13 foredrag, over et stort spenn i innhold bade tematisk og geografisk, og de ble meget godt mottatt. A.rets symposium frambrakte mange nyheter om mineralfunn, sa som en eksotisk pegmatitt fra
Fiskum, en nesten utrolig mineralrikdom i kontaktmetamorfoserte,
kambrosiluriske blokker i larvikitt fra Skien og drusefunn i nye
vegskjceringer fra RVll (E134) og E18. Nyheten om septerametyster opp
til 10-12 em fra E18 i Holmestrand val' nok den st¢rste for mineralsamlere.
Under symposiet val' det laget en temporcerutstilling, hvor samlere
~ttstilte sine nyfunn fra forekomster som ble omtalt i foredragene. Den
vakte stor interesse.
Foredragsholderne blir bedt om a skrive en kort eller lang artikkel
om sitt ~ttvalgte tema. Artiklene blir samlet i et hefte i Norsk Bergverksmuseums skriftserie, som foreligger ferdig trykket til symposiet.
Heftet trykkes av kostnadsmessige arsaker bare i svart/hvitt, mens det
i mange av foredragene ogsa blir vist fargelysbilder som gir en ekstra
dimensjon til presentasjonen. Vi er derfor glad for at Steins redakt¢r val'
interessert i a benytte noen av artiklene som hackle ekstra illustrasjoner.
Idette nummer av Stein presenteres 6 av artiklene. Plasshensyn tillater
ikke flere, men kanskje dukker andre av artiklene opp i senere numma
Med den oppslutning som symposiet hal' fatt i samlermilj¢et, og den
positive innstilling som er vist av foredragsholdere/skribentef; tar
arrangementskommiteen (som bestar av Alf Olav Larsen, Hans Vidar Ellingsen og undertegnede) sikte pa a avholde symposiet Iwert ar heretta
Forhapentlig i stadig forbedret ~ttgave.
Heftene fra symposiene i 1995 og 1997 kan bestilles fra Norsk
Bergverksmuseum, postboks 18, 3601 Kongsberg. Prisen er k1: 100,-.
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