
Vi hlilrer fra tid til annen at det gar tilbake
med steininteressen. Det er mulig det, el
ler? Nei, - det rna v~re helt feil, redaksjo
nen far stadig tilsendt brev, innkallinger, ars
meidinger, meidinger, referater mm. etc., fra
en rekke foreninger. Det gir inntrykk av at
den samlede aktiviteten som foreningene
star for aldri har v~rt sa stor og bred som
na. Vi mener det gir det riktige inntrykket,
og om det skulle v~re slik at pastandene
om forgubning er rett, hva sa, - og hva gjl!lr
vel det, sa lenge gubbene och gummorna
ror pa sig!

Likevel, - at dette kan v~re noe som blilr
drl!lftes mermere gir flillgende notis i ei 10
kalavis vestpa en liten pekepinn om:

"EINSAM JUNIOR
- Eg synest det er kjekt a vere .medlem i

foreininga eg, seier Havard Stetre. At han
er omlag 50 ar yngre enn dei andre med
lemmene i foreininga plagar han ikkje
nemneverdig. Han hal' vore med i to ar,
saman med bestefaren sin. Av og til er det
vel kanskje litt keisamt at her ikkje er nokon
pa min alder, seier han, men stort sett gar
det greitt.

Han hal' funne mange flotte steinaJ; og
deltek gjerne pa turane foreininga arran
gerer. "

Blant innkommet intern foreningsinfor
masjon fait vi s~rlig for denne. Den passer
sv~rt godt i vart nordiske magasin, og det
var en slik glad og optimistisk tone i det.
Det kan ogsa ha noe med v~ret a gjl!lre at
det var sa godt a lese den. Her er det na,
midt i mai, snlilv~r pa tredje dl!lgnet , -all
deles forskrekkelig!

I allefall, den herv~rende lederspalten
overlates til:

Marqareta Bjork och Ellen Eklund
En stenferd
Kerstin, Ellen och Birgit ville ta det lugnt

och startade fran Stockholm redan den 18
maj, vilket senare visade sig bli maj manads
varmaste dag. En bra dag att starta pal Vi
andra reste pa morgonen den 19 maj.
Traffpunkt var Voje camping, senast klockan
20. Vi hade en lang men fin fiird bakom
oss, nar vi antligen kom fram. Genom
Varmland, in i varfagra Norge, farga fran
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Moss till Horten och sedan ner till Voje. Resan
tog 10-11timmar men betydligt langre fOr As
trid och Ulf, som inte anlande forran vid 11
tiden pa kvallen pa grund av stopp i trafiken.

20 maj var den fOrsta knackardagen och den
borjade med ett besok hemma hos var guide
for dagen, Olav Stigen i Tl!lrdal. Olav visade
oss sin fantastiska mineralsamling. Dar var
bland mycket annat enorma stuffer av de mi
neral som finns i Skarsfjellspegmatiten och
som vi naturligtvis ocksa skulle finna. Olav
ar en god och entusiastisk guide och berattare
och har besokare fran hela varlden. Speciellt
stolt var han over att visa sina vackra man
stenar, kulglimmer och ett stort klot i skrift
amazonit.

Varphogen i Skarsfiellet.
Efter detta givande besok fortsatte vi sedan

forst i bil och sedan till fots upp till Hojdalens
pegmatitbrott. En kort men ack sa brant
stracka. Men upp kom allesammans. Brottet
lyste i gront, vitt och rosa. Vi kunde "plocka"
tjusig amazonit, cleavelandit och lepidolit.
Litiumglimmern var under andra varldskriget
viktig fOr den tyska industrin. Nar vi hade till
rackligt med amazonit i kassarna agnade vi oss
at mansten, topas, gul beryll och gadolinit. Nu
finns manga fler mineral att hamta bl a
kassiterit som nagra fann, monazit och den
svarta yttrotantaliten.En journalist fran
Vestfolds lokal tidning fotograferade och
intervjuade oss med vi vet inte vad som hande
sen. Tyvarr har vi fatt veta av Nils att journa
listen inte harskickat tidningen med artikeln.
Pa vagen ned lag stora block och mindre stuf
fer av skriftamazonit, fiirdiga att "plocka".
Innan vi lamnade in vara fynd i bilarna vagdes
dem av Olav. Markiigaren vill ha det sa. Olav
var mycket generos och vagde pa vagen och
ibland pa kann. 30 norska kronor per kilo beta
lade vi.

Pa hemvagen tittade vi in i "Amazoniten",
en utstallningsbutik med mineral, smycken och
souvenirer. Den andra dagen bar det ivag till
Skarsfjellspegmatiten. Frode Anderssen fran
Tvedalen var var snalla och hjalpsamma guide.
Nu borjade en lang, ganska mOdosam vand
ring, ibland pa kala, hala pegmatitbergsryggar
och over snoflackar. Malet blev en underbar
upplevelse. En efter en som kom fram utrop
ade: Ah! Fantastiskt! Vilken fiirg!



Amazonit i den vackraste grona fiirg! Gront,
gront till turkos i stora block, amazonit i clevelandit.
Det gallde att sovra fOr vi hade ju lika lang vag
tillbaka till bilarna och stigen var inte lattgangen.
Nar vi valt ut de fargstarkaste bitarna, gravde vi
ner oss och kunde plocka och hacka fram gul, gron
och bla topas, gul beryll av battre kvalitet an i
Hojdalen. Har fanns ocksa gadolinit och fluocerit.

Sa borjade nedklattringen. Ellens kornrnentar: Ulf
var den verklige hjalparen at sin mamma Astrid
men lika mycket at Kerstin, Ellen och Birgit. In
gen halkade eller gjorde sig illa medan Ulf gick
sakerligen strackan tva ganger.

Ett gang fortsatte tillsammans med Frode till
nasta brott. Dar var tydlingen sa mycket intressant
och spannande att hitta, bl a bazzit, sa de kunde
inte slita sig darifran fOrran vid II-tiden pa kvallen.

Nu fortsatte vi var fiird till nasta camping, Odda
nesandlNevlungharnn vid Skagerak, en bilresa pa
ca 15 mil. Har inkvarterades vi i valskotta, valut
rustade stugor. utsikten over vattnet var fin men
det var pa tok fOr langt till dusch och toaletter.

Nasta morgon, 22 maj kom Ingulv Burvald fran
Tvedalen, var guide fOr den har dagen och tog oss
med till Sagabrottet. Har sammanstralade vi med
Uppsalaforeningen och blev ganska manga. Saga
brottet har fatt sitt namn efter en gard som hette
Saga, fick vi lara oss. Vi vandrade bland hoga,
stora block av larvikit, Norges ornamentsten och
stora exportvara over hela varlen. Larvikiten, el
ler Ijus och mork Labrador som den kallas som han
delsvara, ar ganska grovkornig, gra, svart eller bla
gra med skillereffekt. Har var det bara att plocka
igen. Speciellt atravarda var de blaskirnrande bit
arna, de ar sakert vackra att slipa.

I Sagabrottet hittades ocksa stora zirkonkristaller,
wohlerit, magnetit, monazit, agirin, nefelin,
natrolit, thomsonit m fl.

Efter knackningen for nagra av oss in till Larvik
for att proviantera. Det Iar finnas over 20 stenbroar
i materialet larvikit dar, nagra over 100 ar gamla.
Det visste vi inte da, men det kan vara en anled
ning att besoka Larvik igen. Vi andra for tillsam
mans med Frode Anderssen till Larvikbrottet

Tuften eller Svensken som det mer allmant kal
las. Har fick vi fram stora, vackra - en del perfekta
zirkonkristaller, analcim, natrolit, nefelin m m.

Den 24 maj var det dags fOr hemfiird. Vi har
tidigare namnt det varfagra Norge. Sverige ocksa
fOrstas men det var det norska landskapet, som
gjorde det starkaste intrycket. Vitsippor blommade
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pa en ang i Hojdalen. Alla frukttraden stod i blom.
Det var ett blomsterhav. Vi akte pa bra och val
underhallna vagar genom ett mjukt och vanligt
landskap. Det var gront och frascht, inte bara
amazoniten lyste. Hus, villor och bondgardar
tycktes alla vara nyrenoverade och nymalade. Allt
var sa rent och prydligt och valstadat! Var gom
mer de alla godselstackarna, undrade Hildegard
gang pa gang. Ja, var gommer norrmannen sina
godselstackar? Vi sag dem inte. Men vi ar sa oand
ligt nojda med var resa anda.

Deltagare: Bertil Otter, Bjorn Karlsson, Pekka
Paananen, Anders Ersson, Lasse Gustafsson,
Kerstin Posse, Ellen Eklund, Birgit Pettersson, Ulf
Ekstrom, Astrid Ekstrom, Margareta Bjork, Hilde
gard Hedlund, Pahr och Karin Engstrom, Nils
Wingren och Barbro Lundh.

Fardledare och mineralogisk ledare: Nils, Pahr
och Berti!.

Skandale
skriver redaktl/lren i Finnmark Dagblad om fram

legget til ny bergverkslov. Og det er unektelig en
del sider ved denne saken slik den na star som ser
merkelig ut. Men det skal vi ikke uttale oss om, vi
har rett og slett ikke satt oss inn i dette. Det er en
skandale og ganske flaut. Loven som na ligger i
Stortinget vii apenbart fa noen konsekvenser for
oss amatl/lrgeologer nar den blir vedtatt. Var lille
trl/lst, egentlig ikke forresten, det gjl/lr var slapphet
enda mer apenbar, - er at heller ikke NAGS har
noen mening om dette. Det er en virkelig skan
dale. Men det kan kanskje rettes pa til hl/lsten? I
mellomtida skal vi nok greie oss bra allesammen
og vi l/lnsker

God sommer pa knaus og nut og i rl/lys,

og vel ml/ltt pa Eidsfoss 23.-25. julio
ghw

Hjelp Claus, v rt trofaste og produktive
redaksjonsmedlem!
I am looking for the literature (predominantly
topographic mineralogy and
paleontology, and paleontology & mineralogy
journals) posted on
http://www.biology.aau.dk/genetic.eco/bioch/
LitWant.htm!. Any help or reasonable offer on
these or related items is appreciated; will buy or
trade for minerals or fossils.




