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REDAKSJONELT

Om oppdagelse og oppdagerglede

Jeg Iyst til a fokuse re litt pa dette med AOPP
DAG E, som er et veldig sen tralt begrep i den
store sammenheng, og man kan jo filosofere litt
over hva det vii si a oppdage og gleden med
oppdagelse (the pleas ures of discovery).
Definisjon pa oppdag else kan vrere som avde de
Nils Mag nus Grend stad sier i boken : "A lere er
a oppdage ", hvor det a oppdage er a legge merke
til noe, bli klar over, se, bli oppmerksom pa,
d.v.s. ege ntlig a legge merke til noe som har vrert
der hele tiden; - jeg har bare ikke sett det fpr. A
oppdage kan i flere sammenhenge r si er a finne
meningen i det det dreier seg om :"fatte og be
gripe". Andre kan bare peke pa ting, vise meg ,
eller gjere meg oppmerkso m pa ting eller rela sjo
ner. Men det er bare jeg som kan oppdage dern, 
for meg .
Forst og fremst handl er det kanskje om a oppdage
seg selv, oppdage sitt eget indre liv, - a oppdage
aile sine iboen de evner og egenskaper, som et
hvert menneske er i besittelse av, save l som a
oppdage sine sterke og svake side r.
Men vi rna kans kje ha tilstrekk el ig selvinnsikt for
a oppdage hvem vi er ?
Det er trol ig tre grunnleggende faktorer som skal
til for a oppdage seg selv, som i fel ge Erich
Fro mm er : talmodigher , selvdisi plin og konsen
trasjon. Dette innebterer ogsa at vi blir istand til a
"holde ut" i vart eget selskap. Det a v<ere sammen
med seg selv, - er den vanskeligs te disiplin men
neske kan utsette s for. Men det er forst nar man
behersker disse vanskelige tingene at man blir
som tittelen pa Arne Ness' sin siste bok : " DET
FRIE MENNESKE " . Det virkelige frie men
neske lever utenfor hierakien e og sys temene.
For til syve nde og sist handl er det ve l om bedre
livskvalitet - istedet for jakten pa materielllykke !
Gleden med a fa bekreftelse pa egne iaktt agelser
og oppdage lser er sa stimule rende for ens ege n
utvikling at man stadig ford yper seg mer i de
emner man er opptatt avo Og det er i allsidigheten

Forsiden:
Kalsittkrystall fra riksvei 4, Harestua , Oppland.
Tverrmal 1 mm. Foto : Eddy van der Meersche.
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/mangfoldet i interessene som gir perspekti ver, 
ikke ensidigheten. Og - " du setter ikke spor der
andre har gatt fe r deg ".
Det finn s massevis a oppdage i naturen , enten det
er gamle hustufter, kulturminner eller redskaper,
planter, moser og lav, sopp, insekter, sommerfu
gler, mineraler, dyr-og planteliv i vann, bade i
lavlandet og i arktisk-alpine omrader, - ove r heIe
verden. Nye re forskning viser f.eks. at det biolo
gis ke mangfoldet er langt sterre enn tidligere
antatt . Det meste gjenstar fakti sk a oppdage ! Og
for den som virke lig har felt oppdagergleden pa
kroppen kan jeg garantere at den er minst like
stor som en spennende fotballkamp eller en
popkonsert , bort sett fra at de to siste er unde r
holdning utenfra, skapt av andre !
Men har man ikke evnen til a se det stors latte i
naturen , har man hell er ikke evnen til a se det
storslatte i det Iille.
Og - nesten uansett hva man interesserer seg for,
- det er AL LTID noe a oppdage, selv om andre
har gjort det fer meg, sa lenge JEG ikke har
oppdaget det fe r, - enten det er ting i min ege n
tilvrerelse, eller utenfor meg selv.

EUREKA : JEG HAR FUNNET DET !
Roy Kristiansen

Fascinerende snekrystaller
Sne er langt mer en making og glatte veier

skriver Science Now. Allerede for snart 400 ar
siden lot Johann es Kepler seg fasc inere av sne 
krystallenes skje nnhet. Og for fysiker Kenn eth
Libbrecht i California har snokrystaller blitt til en
ren lidenskap. For a studere hvo rdan frosset vann
skaper de vakreste menstre, designer han sine
egne krystaller i laboratoriet ved hjelp av sterke
elektriske felt. Pa Internettsidene Snow Crystal s
innvier han deg i sne krys tallenes mange hemme
ligheter og gir tips om hvordan de best stude res
og fotograferes. Han forklarer deg ogsa hvordan
du kan konservere snekrys taller pa glass med
akrylm alin g. Adresse n er: www.its.caltech.edu/
atomic/snowcrystals/

En passend e vinteraktivitet for mineral
interesserte?
ghw



Erling Kamphaugs
bortgang

Erling er ikke mer i denne
verden. Bare 68 ar gammel
matte han gi tapt for sykdom
men. Og familien, vennene og
det amatergeologi ske milje
har mistet en av sine ste tter,
Rundt 1970 blomstret interes
sen for geologien opp blant
ivrige amaterer og Erling kom
med i steinmiljeet fra begyn
nelsen , forst i Montanus, den
engere gruppen av entusiaster, senere i
Oslo Geologiforening hvor han var en
av de drivende krefter i styre og stell
sammen med Anne.

Mange av oss vil huske til tilbake til
tiden da Erling deltok pa motene i foren
ingen og ved tilstelninger i regi av Geo
logi sk Museums Venner, og mange viI
huske de mange turene vi hadde
sammen til forskjellige forekomster
rundt om bade i regi av foreningen og
pa privat basis. Erling var kunnskapsrik
og dyktig med sin hobby og var pa sin
vennlige og tillferdige mate alltid og
villig til a dele med oss andre av det han
kunne. Etterhvert bygde Anne og Erling
oppe en betydeli g samling av mineraler
som det star respekt av og som innehol
der mange stuffer av beste kvalitet. De
siste arene fikk hans interesse og gled e
av naturen ogsa andre utlep, og da ble
det landstedet i Rakkestad som opptok
Anne og Erling mer og mer, og stein-
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turene ble fserre. Og sa
kom plagene med sykdom
men og Erling ble sjeld
nere a se.

Erling var dyktig nok og
heldig til a lete frem og se
nye og interessante mine
raler, han og fikk dermed
anledning til a yte viktige
bidrag til mineralogien.

Arbeidene med blyforekomsten i Rrelin
gen gay nye mineraler for Norge, men
viktigst var det at han senere fant og fikk
bestemt et nytt mineral som ble samlet
inn pa den gan ske enestaende helvin
forekomsten pa Hertekollen enna fer
den ble fredet. Det viste seg at dette var
nytt for verden og mineralet fikk navnet
Kamphaugitt-(Y) etter ham.

Det er med vemod at vi tar farvel. Men
vi minnes at han var et godt menneske
som hadde mye positivt a gi i familien og
i kret sen av venner og kjente, og det er
det beste man kan si om en som forlater
tilvrerelsen for a ga over i det store
ukjente.

Minnet om Erling vil leve blant oss en
generasjon eller to, men mineralet med
navnet hans vil leve historien ut.

Pa vegne av de mange steinvenner.
Hans Vidar Ellingsen



D et var en gang en geolog som het Stale Raunholm. Stale var en munter kar som bade titt og ofte ruslet
rundt i den norske fjellheimen - som oftest med sekken full av nysgjerrighet. Pa en av sine mange

turer - solen hadde knapt begynt a ta i morgenrim et - festet blikket seg til en underlig rosa stein borti uren.
"leg fant, jeg fant !" , ropte geologen sa det runget tvert over det vidstrakte fje llet.
"Hva fant du na da", undret kameraten Gisle Bjugn lenger framme pa stien.
"Rosa turmalin!", stralte Stale.
"Hva skal du na med den da?", spurte Gisle oppgitt - han var eko nom og bamd omsvenn av geologen. Stale
hadde samlet pa alt mulig rart siden de var sma,
"Stuffen er bade vakker og yen! Dessuten er dette den eneste kjente og drivverdige forekomsten i Nord
Europa !". ....fortsettelsen og det virkelige eventyret[inner du po internett!

TURMALIN.COM

Bruk var hjemmeside!

* vi tilbyr sjeldne norske stuffer med ro sa turmalin *
* vi tilbyr meteplass for aile samlere - gratis bytteannonser *

* vi tilbyr deg muligheten til a vinne ekstremt sjelde n bla turmalin *

RAUNHOLM TURMALIN DA
Tif. 55 95 21 00 Faks 55 95 20 99

E-post: R @TURMALIN.COM
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CALCITE COLLECTORS

PARADISE
Bill Morgenstern
1222 Fifth Street East Fort Frances,
Ontario P9A 1V9, Canada

Bill collecting minerals from a small outcrop at
the Steep Rock Mille - Atikokan, Ontario,

After an 8 hour international flight from Toronto's
Pearson Airport on July 20th I found myself in
Stockholm's Arlanda Airport clearing custom s and
being greeted by my friend Lennart Borg of Falun ,
Sweden. The fun was about to begin and month s of
email planning became action .

Lennart and I met on the inter-net and after I
trade and half a dozen email s back and forth decided
that we should get together and collect minerals in
Norway and Sweden for a few weeks this past sum
mer. Months of preparation and contacts by Lennart
found us on our way early on the morning of July
22nd to the mineral adventure one dreams of. Af
ter a brief collecting stop on the Swedish border for
amethyst, our first major layover was Eidsfoss, a
small town in the south central region of Norway
and the home of the NAGS (Norwegian Amateur
Geological Societies) mineral show and symposiums
for 1999.

Here were mineral dealers and collectors from
Norway, Sweden, Germany, Denmark and yes, Ca
nada . Many fine stories were heard and told. Great
minerals were bought, sold and traded. Friendships
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KALKSPATSAMLERENS PARADIS
f ritt oversatt av Roy Kristiansen

Etter 8 timers internasjonal f1ytur fra Pearson
Airport i Toronto befant jeg meg 20.juli i tollen pa
Arlanda lufthavn, hvo-m-rnr jeg fikk en varm mot
tagelse av min venn Lennart Borg fra Falun i Sve
rige .

Morroa var i gang, og maneder med e-mail og
plan legging ble endelig omsatt til handling. Lennart
og jeg metres pa internett og ett er litt mineral
bytting, og et halvt dusin e-mail fram og tilbake
bestemte vi oss for a komme sammen og for a samle
mineraler i Norge og Sverige noen uker forrige sorn
mer. Etter maneder med forberedel ser og kontakt
med Lennart befant vi oss pa vei tidlig pa morgen
den 22. ju li til et mineraleventyr aile drernmer om.

Etter en kort innsamling av ametyst i en fore
komst ved svenskegrensen, ble var ferste overnat
ting i Eidsfoss, - et lite sted sentralt i Syd-Norge,
og stedet for NAGS mineralmesse 1999.

Her var det handlere og samlere fra Norge, Sve
rige , Tyskland, Danmark og - ja ! - Kanada.

Mange gode historier ble hert og fortalt. Flotte
mineraler ble kjept, solgt og byttet. Nye bekjent
skaper ble etablert eller gamle fornyet.

Norge - er som vi aile vet, hjem stedet for et av
verdens mest ettersekte mineraler, - nem lig se lv fra
Kongsberg, superstuffer med anata s i kvarts fra fjel
lene pa den velkjente Hardangervidda, og mange
sjeldne mineraler fra fjellene mer Oppdal. AIle disse
var tilgjengelige i fine stuffer pa Eidsfossmessa, og
de beste kan sees pa Norsk Berg verk smuseum pa
Kong sberg.

Jeg var imidlertid mest imponert over variasjo
nen pa kalkspaten i verdensklasse, som er tatt ut
fra Dalen/ Kjorholt gruven nser Brevik, eller mine
raler fra Bjonndalen Bruk i Nittedal, fra kjente 10
kaliteter mer Drammen og Oslo, og noen svenske
lokali teter.

Min ferste opplevelse av de vakre kalkspat-stuf
fene fra Dalen/Kjerholt begynte pa Eidsfoss, bare
min utter etter at Lennart og jeg ankom. En handler
som sto sentralt i utstillingshallen hadde flotte
enkeltkrystaller av klare gra kalkspater som viste
interessante scalenoedron fantomer med
pyrittinklusjoner. Jeg matte ha en ! Sa fikk jeg eye
pa flere vakre kalkspatstuffer med kombinasjoner
som habituelt satt pa og ved siden av skiveformete
kalkspater. Jeg trengte en av disse ogsa ! Jakten var



were begun and rene wed. Norway, as we all know,
is the home of some the world's best and most
sought after silver from Kongsberg. Superb anatase
with qu artz comes from the mountain s of the
famous Hardangervidda region and many rare mi
nerai species are found in the mountains near Opp
dal. All of these were available as fine specimens
at the Eidsfoss show and superb pieces can be seen
at the Nors k Bergverks Museu m at Kongsberg.
However, I was most impressed with the variety of
world class calci te specimens whic h surfaced from
the Dal en/Kj orh olt M ine near Brevik, th e
Bjonndalen Bruk at Nittedal, lesser known locations
near Drammen and Oslo and a varie ty of Swedish
locations.

My first g limpse of th e wo nderful ca lc ite
specimens from Dalen/Kj orholt starte d at Eidsfoss,
minutes after Lennart and I arrived. A dealer set
up in the main mineral show hall had fine single
crystals of clear gray calcite spor ting interesting
scaleno hedral phantoms with pyrite inclusions. I
had to have one. Then I spotted several wonderful
calci te combination pieces with the first habit sit
ting on and beside white di sc shaped ca lcite . I
needed one of these as well. The hunt was on and
all weekend , when I could break away from my
table, I was on the lookout for additional calcite
specimens that I could afford . There were quite a
few calci tes, like those described, available from a
variety of dealers but I finally settled for a fine, clear,
phantom included double terminated calcite and a
second generation disc of clea r trans lucent calc ite
growing upon severa l mod ified scaleno hedra l
crystals. These were obtained from Svein Haugen
for reasonable prices and now join others collected
at Brevik in my mineral case.

Many other outstanding calcite specimens from
Kjorholt, Bjonndalen Bruk , and Malmberget in the
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i gang, og hele weekenden, - nar jeg kunn e rive
meg los fra mitt bord -, var jeg pa utkikk ette r f1 ere
kalkspatstuffer som var overkommelig for mitt bud
sjett . Det ble ganske mange kalkspater, lik de jeg
har nevnt, ervervet fra ulike handlere, men jeg av
rundet med en fin klar fantom krystall som bestar
av en dobbelterminert kalkspat og en anne ngene
rasjon skive av klar halvgjennomsiktig kalk spa t,
som vokste oppe pa f1ere modifi serte scalenoedron
krystaller. Disse fikk jeg fra Svein Haugen for en
rimelig penge , og de deler na plass med andre mi
neraler sam let ved Brevik i min samling.

Mange andre fremragende kalkspat stuffer fra
Kjerholt, Bjenndalen Bruk og fra Ma lmerberget
nord i Sverige ble observe rt pa handlernes bord i
Eid sfoss. Utva lget av stuffer var, til tider, " lam
mende", og heIe mitt budsjett kunn e lett blitt opp
brukt pa denne messen.

En ting lrerte jeg - " the hard way " -, si ikke.
"jeg kommer tilbake", nar en handel var avs luttet.
Personen ved siden av deg kunne snappe opp be
merkningen, og stuffen forsvi nner i stedet raskt inn
i hans "godishylle" , - ikke din!

Pa sendage ns messe traff jeg Einar 0degard, en
samler som bor i Nittedal, et lite sted like nord for
Oslo. Etter litt diskusjoner og et tilbud om a beseke
ham for a se hans samling og fotografere, lovet vi a
komme og se pa Bjenndalen-stuffer pa var retur
nord over.

Tidli gere ved min ankomst til Sverige hadde
Lennart kontaktet en annen samle r fra Brevik for a
arrangere en mulig foto- og innsamlingstur for oss
i Dalen/Kj~rholt gruva.

Pa sendag ettermiddag hadde jeg g!eden av a treffe
Gunnar Jenssen , - en ansatt ved Dalen/Kje rholt
gruva, og kalkspatsamler " extra ordinaire ". Ette r
et kort besek ved vart stand, unnskyldte jeg meg og
ble med Gunn ar til hans bil for a ta en titt pa vakre
kalk spatstuffer han hadde tatt med seg for a vise
frem. Vi sa gjennom et brett med nyinnsamlede pla-



north of Sweden were seen on dealers tables at Eids
foss. The array of specimens was, at times, num
bing and my trip allowance could easily have
disappeared at this show. One thing I learned, the
hard way, don't say «I' ll be back» when a bargain
is spotted. The person next to you hears the remark
and the piece quickly disappears into his «goody
pile» not yours .

At the show on Saturday I met Einar Odegard, a
collector living near Nittedal, a small town just
north of Oslo. After discussions and an offer to visit
him to view his collection for photographs, a time
was arranged with the promise of seeing Bjonndalen
specimens on our return north .

Previous to my arrival in Sweden, Lennart had
contacted another collector from Brevick to arrange
a possible photo and collecting tour for us at the
Dalen/Kjorholt Mine . On Saturday afternoon I had
the pleasure of meeting Gunnar Jenssen an
employee of the Dalen/Kjorholt Mine and calcite
collector extra ordinaire. After visiting for a bit at
our table I excused myself and followed Gunnar to
his car to have a look at the nice calcite specimens
he had brought for viewing. We looked through a
flat of recently collected plates with tan colored dog
tooth crystals, some growing from hexagonal first
growth calcite and scattered with light colored but
terfly twins (01-8). These were really interesting
and beautiful plates even though some had a coa
ting of dull calcium carbonate. With kind generosity
Gunnar offered one of the best of the lot for my
personal collection . This was my first Dalen/
Kjorholt twin plate and will remain in my collection
with the fond memories of our first meeting.

After sharing a look at samples for what was to
be an exciting collecting trip, a time was agreed on
and Gunnar and I waved goodby until the following
Monday . During the remainder of the day Lennart
and I bought, sold and traded a few other specimens,
visited with other collectors and dealers and finally
packed up our goods for the rest of our journey.

That evening (Saturday) we enjoyed a delicious
Norwegian smorgasbord, sipped beer, and shared
collecting stories with other collectors in the
campground. Sunday dawned bright and beautiful
and as luck would have it we met a man who asked
what we were doing there . When we said mineral
collecting we were asked if we wanted to see an
interesting blue rock back up on the mountain. As
mineral collectors, neither Lennart nor I have ever
said no to such an offer so we soon found ourselves
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ter med gyllenbrunlige "dog tooth" krystaller,
hvorav noen var dannet pa heksagonale kalkspater
av ferste dannel se, og spredt med Iysfargede
sommerfugltvillinger. Dette var virkelig interes
sante og vakre saker, selv om noen hadde et belegg
av matt kalsiumkarbonat. Generest tilbed Gunnar
meg en av de beste stuffene til min samling. Dette
var min ferste Dalen/Kjerholt tvillingstykke, og vii
forbli i min samling som et godt minne om vart
fer ste mete. Etter at vi hadde delt gleden med a se
pa prevene i forkant av hva som kunne bli en spen
nende steintur, - avtalte vi tid, og Gunnar og jeg
tok farvel fram til mandag.

Under resten av dagen kjepte, solgte og byttet
Lennart og jeg noen flere stuffer, og avla besek
hos andre samlere og handlere, men til slutt pakket
vi sammen utstyret for resten av turen.

Den kvelden (lerdag) hygget vi oss over et deli
kat norsk smerbredbord, nippet til el , og fortalte
steinturhistorier med andre samlere pa camping
plassen.

Sendagen opprant klar og vakker og som Iykken
var traff vi pa en mann som spurte hva vi gjorde .
Da vi sa at vi samlet mineraler ble vi spurt om vi
kunne tenke oss a se en interessant bla stein oppi
fjellet. Som mineralsamlere kunne hverken Lennart
eller jeg si nei til et slikt tilbud, sa vi befant oss pa
vei opp til fjelltoppen med utsyn over Eidsfoss.
Turen var trivelig og utsikten var praktfull.

Den bla steinen derimot fant vi ikke; - den hadde
forsvunnet !

Uberert gikk vi ned fra toppen med var vert, og
vi takket ham for den spesielle og hyggelige turen
sammen. Det er ikke alltid man behever a komme
tilbake med mineraler i sekken for a gjere en tur
opplevelsesrik. Var vert var en hjertelig og vennlig
kar, og vi moret oss godt i hverandres selskap.

Snart hadde vi pakket inn i bilen og vi var pa vei
nordover for a samle kvarts ved Drammen med Egil
Hollund, Kjell Hasle, Magnus Svensli og flere an
dre samlere vi hadde mett i Eidsfoss. Denne lokali
teten er pa et fjellparti med utsikt over Drammen
og er lokalt kjent under navnet "fern minutter
plassen ", siden det bare tar 5 minutter a ga fra
parkeringsstedet. Vel - turen var litt lenger og fore
komsten var forst litt vanskelig a finne , men snart
fikk vi beviser pa mye graving blant retter i skra
ningen . Og vi fikk rett. Nar en del av berget eller
kjempeblokkene kom tilsyne , begynner man forsik
tig utgraving i hap om a finne scepter-, reyk- eller
fantomkvarts, granat, akvamarin og vesuvian i den



hiking to the top of a mountain overlooking Eids
foss. The walk was pleasant and the mountain
scenery wonderful. However, the blue rock was not
to be found . It had disappeared!

Undaunted, we walked back down the mountain
with our host and gave many thank s for the special
and enjoyable hike together in the mountains. One
does not always have to come back with rocks in
his pack to make it a special trip . Our host was
warm and friendly and we thoroughly enjoyed
ourselves and his company.

Soon the bus was packed and we were on our
way north to collect quartz at Drammen with Egil
Hollund, Kjell Hasle, Magnu s Sven sli and several
other collectors we had met at Eid sfoss. This
location is on the mountain overlooking Drammen
and is locally known as the «fern minuten « spot
since it is supposed to be only a five minute walk
from the parking lot. Well, the walk was a bit longer
and the collecting spots at first difficult to find but
soon there was evidence of much digging among
tree roots on the hill side. And that is exactly how
it works . When a bit of an outcrop or boulders are
seen, careful excavation begins in hopes of finding
sceptered smoky or phantom quartz , gamet, aqua
marine and ve suvianite in the rotting granite
pegmatite beneath the roots. We spent the afternoon
digging and moving and moving and digging and
in the end came away with some interesting
specimens of quartz and garnet. Egil and Kjell know
this spot well and their combined efforts were much
more productive than those of Lennart and 1. The
fellowship was wonderful, the potential is here and
thi s is a spot to look at ag ain if I return to
Drammen's Landfallshytta.

Monday Jul y 26th found Lennart and me in
Kongsberg at the Norwegian Mining and Silver
Museums on a guided tour hosted by Fred Steinar
Nordrum the affable curator of these fine museums.
For the uninitiated the variety and beauty of mine
ral species found in Norway is quite remarkable. In
North America, Norway is best known as the home
of world class silver, superb Hardangervidda anatase
on smoky quartz and rare specie s and native lead
from the Langban district. Thes e are there but so
too are the outstanding calcite specimens from the
Kjorholt, Bjonndalen Bruk , Drammen and other
areas. Also to be found in Norway is wonderful
quartz of all varieties and shades of color, gemmy
aquamarine and emerald, striking pegmatite miner
als and wonderful gold rivaling that found at famous
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ratne granittpegmatitten under rettene. Vi brukte
kvelden til a grave, og flyttet oss, gravde, flyttet oss
og gravde , og til slutt fant vi noen interessante stuf
fer med kvarts og granat. Egil og Kjell kjente dette
stedet godt , og dere s kombinerte anstrengelser var
langt mer givende enn var, enkeltvis ! Kamerat
skapet var aIle tiders, potensialet er her, og dette er
et sted a lete igjen hvis vi vender tilbake til Dram
mens Landfallshytta.

Mandag 22 . juli befant Lennart og jeg oss i
Kongsberg pa Norsk Bergverksmuseum og Selv
museet pa en guidet tur med verten Fred Steinar
Nordrum, den irnetekornmende konservatoren for
disse flotte museene . For den uinnvidde er varia
sjonene og skjennheten pa mineraler funnet i Norge
ganske bemerkelsesverdig . I Nord-Amerika er
Norge best kjent for selv i verden sklasse, superana
tas i kvarts fra Hardangervidda, og sjeldne minera
ler, og gedigen bly fra Langb andistrktet i Sverige .
Men slik er det ogsa med de fremragende kalkspat
stuffene fra Kjerholt, Bjonndalen Bruk, Drammen
og fra andre omrader, I Norge kan du ogsa finne
praktfulle kvartser i aIle varianter og nyanser, akva
marin og smaragd av smykkestein skvalitet, ieyne
fallende pegmatittmineraler, og praktfulle gull
stuffer, fullt pa heyde med det som er funnet i ame
rikanske lokaliteter. Fred viste oss dette og mere
til. Hvert distrikt i Norge har et flott utvalg av stuf
fer av interesse for mineralsamlere pga deres este
tiske, sjeldne eller ekonomiske potensiale. Fra Ser
landet til de sentrale omradene i Midt-Norge, og
fjordene i vest, - er Norge sannelig et paradis for en
mineralsamler ! Det finnes steder eller omrader som
er vanskelig tilgjengelige, men folk klare det og,
og utbytte av mineralske "skatter" er imponerende.

Jeg var forbauset over kvaliteten pa smykkesteins
materiale funnet i Norge, og i srerdeleshet den fine
akvamarinen. Disse krystallene paminner meg om
de jeg har sett fra Brazil med super farge , klarhet
og fine termineringer.

Brettene med kalkspat og aksessoriske mineral er
fra Kjerholt tiltrakk seg virkelig min oppmerksom
het, ogjeg kunne vanskelig vente med a fa et ferst e
inntrykk fra de morke "krokene" i gruven, med
tanke pa senere turopplegg dit.

Men neste punkt pa dagsorden var Selvromrnet.
Under var rundtur pa Bergverksmuseet undret jeg
meg pa - " hvor er sa alt solvet ? '' . Etter runden i
museet spurte jeg til slutt Fred om det. Hans reak
sjon var : " Ah - det er pa den andre siden av gave
butikken " - svarte han. Vel tilfreds gikk vi over dit



US locations.
Fred showed us all of these and more. Each re

gion of Norway has a wonderful array of specimens
of interest to the collector because of their aesthetics,
rarity or economic potential. From the southern
coast to the central mountains and the fjords to the
west , Norway is truly a collectors paradise. It may
be difficult to access some areas, but people do it
and the bounty of mineral treasures is impressive .

I was amazed by the quality of the gem materials
found in Norway and in particular the fine aqua
marine . These crystal s are reminiscent of those I
have seen from Brazil with superb color, clarity and
fine terminations. The cases of calcite specimens
and associated minerals from Kjorholt really
grabbed my attention and I could hardly wait to see
these first hand in the dark recesses of the mine .
But next on the agenda was THE SILVER ROOM.

During our tour of the mining museum I kept
wondering "just where is all that silver". After
touring the mining museum I finally asked Fred
that question. His response was «Oh it's over on
the other side of the gift shop». Well off we went
and there was the historical museum with displays
of the mining history of Kongsberg but still no silver
in my line of view. So... I asked again and was told
«just a minute» at which Fred went to the main
desk, returned with a key and guided Lennart and
me to a barred gate with a large steel door behind
it. The gate was unlocked, the door opened , a flip
of the light switch and we were ushered into THE
SILVER ROOM .

To my total amazement we were surrounded with
silver of every shape and size from massive «cables»
to exquisite wires and unbelievable free form
sculptural pieces. This is the silver that makes Nor
way famous and we were standing in the middle of
it. Looking around , I recognized specimens I have
seen pictures of for years, and now here they were.
It was over whelming!

This room of silver specimens has to be one of
the most interesting places in « Mineral Heaven».
The long history of the Kongsberg silver mining
district stands before you with specimens of amazing
shape , aesthetic s, size and association. To describe
it here is difficult. You must see it for yourself. Fred
was very generous with his time here, answering
questions and allowing us to linger and savor special
pieces while recording them in our memory banks.

And finally it was time to go with Lennart and I
thanking Fred for a memorable tour of the muse-

og der var det historiske museet med utstilling av
gruvehi storien pa Kongsberg, men fortsatt ikke noe
spiva se. Sa jeg spurte igjen, og da ble det svart "
bare et oyeblikk ", hvoretter Fred gikk til skrive
bordet, og retumerte med en nokkel og ledet Lennart
og meg til en stengt port med stor staldor bak . Por
ten ble last opp, - deren apnet, et trykk pa lysbryteren
og vi ble fert inn i "The Silver room"

Til min store forundring var vi na omgitt av spiv
i aile former og sterrelser, fra massive " kabler " til
utsekte trader og utrolige skulpturer formet av na
turen selv. Dette er selvet som gjer Norge berernt
og vi sto midt i det. Da jeg sa meg rundt dro jeg
kjennsel pa stuffer jeg hadde sett bilder av i arevi s,
og her var de - aile sammen . Det var overveldende!

Dette rommet med selvstuffer rna vrere en av de
mest interessante stedene i "Mineralenes himmel
rike ". Den lange historien bak Kongsberg selv
gruver vises foran deg med stuffer av overveldende
former , uovertruffen esteti sk og i storrelse, sammen
med andre aksessoriske mineraler. Abeskrive det
er vanskelig; - du rna se det selv.

Fred var veldig generes med tiden her, svarte pa
sporsmal og tillot oss a dvele og "suge" inntrykk
fra spesielle stuffer, mens vi lagret inntrykkende i
var hukommelse. Men til slutt var det pa tide a av
slutte , og Lennart og jeg takket Fred for en ufor
glemmelig opplevelse i museet han styrer.

Na bar det i vei til Brevik og kl. 14 hadde vi av
talt gjensyn med Gunnar Jenssen og var tur til Da
len/Kjerholt gruva. Mitt hjerte slo raskere og min
forestilling/forventning ble fylt med dremmen om
kalkspater som dekket veggene, etter hvert som
Lennart og jeg kjerte de 100 km langs kysten for a
mete Gunnar. Da vi ankom porten til gruva til av
talt tid ble vi mett av Gunnar, som apnet porten, og
tok oss med til omkledningsrommet og fant pas
sende kler og hodelykter. Deretter ble vi vist litt
rundt, noe som ogsa inkluderte et rom fylt med kas
ser og brett fulle av stuffer som nesten tok pusten
fra oss. Dette var noe Gunnar hadde samlet opp
gjennom arene for utstilling ved gruva .

Dalen/Kjerholt gruva ved Brevik er den sterste
kalkstengruva i verden, som produserer kalksten i
toppkvalitet og som blir videreforedlet til sement
for det europeiske -og globale markedet. For tiden
eies gruva av NORCEM, og produksjonen begynte
i 1916. I dag er produksjonen ca I million tonn
kalksten proar.

Som et resultat av den rike karbonatholdige ber
garten, er trolig Dalen/Kjerholt gruva en av de beste
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urns he curates. Now it was on to Brevik and a 2:00
PM rendezvous with Gunnar Jenssen and our tour
of the Dalen/Kjorholt Mine. My heart was rac ing
and my imagi natio n was filling with images of
calc ite cove r walls as Lennart and I drove the 100
kilometers through the coas tal mountains to meet
Gunnar.

Arriving at the gate to the mine at the appointed
time we were met by Gunn ar, cleared through the
gate, taken to the change room and outfitted with
proper cloth ing and head lamps. Nex t we were gi
ven a tour of the main topside facility includi ng a
room filled with cases of breath taking specimens
that Gunn ar has co llected over the years for dis
play at the mine.

The Dalen/Kjorholt mine, at Brevik, is the lar
ges t underground limestone min e in the world ,
producing top quality rock that is processed into

cement for the European and world wide markets.
Currentl y ow ned by NORCEM, the mine began
production in 1916 . Today production is about I
million tons of limestone a year.

As a result of the rich carbonate host rock, the
Dalen/Kj orholt Mine must be one of the fines t
calcit e specimen locations in the world. The variety
of habit s, the perfection, color and crys tallization
as well as the large numbe r of twinned crystals in
all sizes makes thi s min e a ca lci te co llec tors'
heaven. All four twin law calcites have been found
in this mine along with 18 other crystal forming
mineral s. Because of this there is a real appreciation
of the mineral beauty found in this mine and NOR
CEM has supported and allowed Gunn ar to co llect
spec ime ns befor e they are lost to the mining
operation for close to 18 years.(to be continued...)

kalkspat lokalitetene i verden. Variasjonen i habi
tus, perfeksjon, fargene og krystall iseringen, sa vel
som et stort antall tvillingkrystaller i aile storre lser
gjer denne gruva til en kalkspatsamlers eldorado!

Aile fire tvillin glovene for kalkspat er funnet i
denne gruva , foruten 18 andre krystalldannende
mineraler. Pa grunn av dette er det virkelig grunn
til a sette pris pa disse mineralskjonnhetene funnet
i denne gruva, og NORCEM har bidratt og tillatt
Gunn ar a samIe stuffer fer de gikk tapt under gru
vedriften i de siste 18 arene. (fortse ttes ... )

STEIN & KULTUR i Kina
Pa grunnlag av de tilbakemeldinger vi har tatt, har vi lagt

turen i tidsperioden 3. - 17. november 2000.
Pris kr. 17100,-. Dette inkluderer:

All transport (fly, tog, buss). Delt dobbeltrom pa bra turisthotell med frokost. Hel
pensjon (unntatt noen fa rnaltider). Norsktalende reiseleder og engelsktalende

lokale guider. Fullt program inkl, inngangsbiletter. Visum, informasjonshefte osv.

Ta kontakt med ass for informasjon (vi sender deg detaljert program) eller pamelding.
Vennlig hilsen
TAIJI Bureau AS - Kina spesialisten
Valkyriegt. 15, Pb 5925 Majorstua, N-0308 Oslo
Telefon +4722696830 - Fax +47 22 69 68 47
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MER OM RYNERSONITT
Av Roy Kristiansen

ABSTRACT : Thi s is a detailed report on the
first discovery of the rare Ca-tantalate
Rynersonite in Norway, from a granite-peg matite
at Herrebokasa near Halden in the county of
0stfold. Two more findings are tentatively
commented on. Previous world-wide distribution
is briefly ment ioned.

I forrige nummer av STEI N (nr.4/99) hadde
Tor Witse en omtale av det fers te funn i Norge av
det sjeldne calcium-tantalatet ryne rsonitt, fra
Herrebekasa ved Halden, iIIustrert med et prakt
fullt bilde av mineralet. Mineralnavnet er tidli
gere savidt nevnt i et referat (nr.3/99), hvor det
bl.a . star , sitat : " Herrebekasa , Det sjeldne
oksydet Rynersonitt ble funnet her i fjo r. Ferste
funn i Norge som sma brunred e/gule mikro-
krystaIler , men sa smatt.... ".

Til det siste er a bemerke at litenhet i seg selv
ikke betyr at mineralene er mindre interess ante.
Det heter at : " Om man kan se det stors latte i det
sma, har man kommet langt " . Det krever bare
litt mer antrengelse og engasje men t av deg !
Dessuten er sjansen fo r nye fun n mye ste rre blant
de sma.

Tilbake til rynersonitt - hva er det , hvord an
forekommer det, hvor utbredt er det , hvor finnes
det o.s.v. ?

Med de relativt sparsomme omtaler som er
gjort blir det bare et navn og ingen ting mer. Na
er det ikke noe poeng i seg selva gje re en sak
lang og vanskelig, men det kan vrere greit a vite
litt mer enn bare navnet pa mineralet - , - det
ligger ingen kunn skap i det alene.

Rynersonitt herer til aeschynitt-gruppen, som
best ar av aeschynitt-(Y) , aeschynitt-(Nd), niobo
aeschynitt, tantal-aeschynitt, vigezzitt og
rynersonitt. Det vanlige er at aile aeschynitter er
metamikte p.g.a. innholdet av uran og
thorium.mens disse elementene er ubetydelig i
rynersonitt og vigezzitt, og folge lig er de to
krystall ine.

Rynersonitt er isos trukturell med syntetisk
CaTa206, - og strukture lt karakterisert av
Jahnb erg ( 1963).

Historien om rynersonitt begy nner ege ntlig fe r
mineralet ble beskreve t !

Allerede 7.juli 1971 ble det kjert en preve pa
rontgen (film nr.20500) pa Min .-GeoI.Museum i
Oslo , pa et mineral levert til undertegnede av
Thore Henn ing Kristoffersen fra Fredrikstad.
Dette var funnet pa Herrebek asa ved Halden.
Filmen lot seg ikke identi fisere med noe kjent
min eral, men de sterkes te linjene pa film en viste
en nser likhet med syntetisk CaTa.O, - altsa et
calcium-tantalat. Det var og forurensninger av et
annet mineral.

Det finnes flere ca lcium-tantalater i naturen,
f.ek s. mikrolitt (Ca,Na)2 Ta206(0,OH,F) ; fersmitt
(Ca,Ce,Na)(N b,Ta,Ti)/0,0 H,F)6 ; calciotantite
CaTaPl1 ; men kjemi alene er ikke alltid nok til a
identifisere mineralene; - vi rna ha et rentgendi f
fraktometeropptak ogsa.

I aIle fall - dengang kom vi ikke videre .
Ferst i 1977 blir navnet rynersonitt nevnt i en

amerikansk artikkel (Foord 1977), og beskrevet
aret etter (Foord & Mro se 1978). Mineralet ble
funnet i den berernte Himalaya-pegmatitten i
Mesa Grande-distriktet i San Diego i
Califomia,USA . Forekommer der som et
omva ndlings-produkt etter stibiotantalitt. Dett e er
en sakalt LCT -pegm atitt , hvor dominerende
elementer er Li tium , Ce sium og Tantal. Minera
let forekommer som redli g rosa fibrose masser,
som enkeltvis bestar av bord- eller plateform ete
kry staller (fig ur I).

Like etter beskrives mineralet som fibrose
brun e vifter sammenvokst med oktaedrer av
mikrolitt og sort wodginitt fra Wampewo i
Uganda (von Knorr ing & Sahama 1979).

Ti ar senere beskri ver Voloshin et al. ( 1989) to
funn av rynersonitt fra Russland , som prsma
plateformete krystaller fra en pegmatitt pa Kola
halveya , hvor den forekommer sammen med
simp sonitt, stibiotantalitt og cesstibt antitt. Den
andre er fra 0 st-Kazakstan, hvor rynersonitt
opptrer sammen med mikrolitt, wodginitt,
calciotantitt, thoreaulitt og kassiteritt.

Den andre forek omsten i USA rapporteres fra
en LCT-pegmatitt i Wisconsin (Falster et
aI.1996), hvor rynersoni tt, som et meget sje ldent
mineral, - danner brune fibrose masser opp til I
mm i diameter, sammenvokst med mikrol itt.

Sa rapp orteres enda et nytt funn i USA , fra en
LCT-pegmatitt i Colorado, hvor rynersonitt
forekommer som hestehale-form ete masser, som
bestar av brun aktige fibrese krys taller, < 0,5 mm
lange (Elder et aI.1997).
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Dette er sa langt de utenlandske forkom stene .
RYNERSONITT I NORGE.
Funnet av ryner sonitt i Norge har allerede veert

kjent en stund, og materiale ble samlet av Tor
Witse fra granitt-pegmatitten pa Herreb ekasa ved
Halden (0stfold) - se Nilssen 1970. Identifikasjon
er gjort ved N.G.U.

Forekomsten pa Herrebekasa er en av de fa
gjenvterende feltspatbrudd i 0 stfold hvor det
fortsatt er funnmuligheter, og hvor det og er
cleavelandin-ferende soner. Det er registrert - 40
mineraler , hvorav kan nevnes fine krystaller av
monasitt , kolurnbitt, bertranditt, xenotim, beryll,
uraninitt o.fl. Ellers er det bl.a . funnet store grove
topas-krystaller, molybdenitt, sekundrere uran
mineraler, samarskitt (Nilssen 1970), apatitt,
thoritt, og det uvan lige mineralet rhabdofan. Vi
finne r ogsa en anatas her med en svrert uvan lig
sammensetning, hvor halvparten av titan er
erstattet med niob og jern. Den opptrer som
sennepsgule masser og krystaller som pseudo
morfo se etter et polykras-euxenitt -liknende mine
rai (Raade & Kristian sen 1997), og kan vtere et
mulig nytt mineral.

Rynersonitt en forekommer i sprekker og hul
rom i clea velanditten, nsermest som mm-store
brungule til gra "pinnsvin" eller rimete masser
(se bilde i Witse 1999), pa overflaten av et mine
rai som trolig er mikrolitt.

En EDS-analyse gjort av den avdede amerikan
ske miner alogen Gene Foord (han som original
beskrev rynersonitt l) den 7.nov.1997 viste :

Dominerende elementer: Ta og Ca ; mindre
Nb; litt Fe, Ti og AI:

Mye tyder pa at vi har flere forekomster av
ryner sonitt i Norge .

Rynersonitt ? Heftetj ern, Terdal, Telemark.
Se Bergstel & Juve (1988) for beskri velse av

pegmatittens mineraler.
Det er gjort analyser pa noen ~rsma prover fra

pegmatitten, og de viser :
lFargelese plater pa kassi teritt, - 2mm.

EDS- analyse viser Ca-tantalat med litt Nb.Ti
(Figur 2)

2.Gyldenbrune plater i feltspat , -0, I mm.
EDS -analyse viser Ca-tantal at med litt Nb.Ti
(Figur 3.)

Disse er beheftet med en viss usikkerthet fordi
vi enda ikke har fatt de bekreftet med rentgendif
fraktometer-opptak.

Rynersonitt eller vigezzitt ? ,Tennvatn,
Serfold, Nordland

Det synes a foreligge et funn nordfra, i amazo
nitt-forekomsten pa Tennvatn i Nordland ( El
lingsen et a1. 1995) Her opptrer det rynersonitt
liknende mineralet i hulrom i cleavelanditt, som
rimete eller piggete masser pa et redbrunlig
mineral som vel kan veere mikrolitt.

Dette mineralet gir en rynersonitt-liknende
rentgenfilm, men det kan like gjerne veere
vigezzitt . Begge gir tilnarmet like rentgen
pattern, sa vi rna ha kjemi for a avgjere hvilket
av disse to det er.

Konklu sjon .
Aile forekomstene av rynersonitt viser likhet s

trekk bade morfologisk og paragenetisk. De
opptrer som fibro se eller naleformete brunlige
masser, som fer st ved stor forste rrelse viser seg
som plate-ti l bordformete krystaller. Mineralet er
en sen danne lse, - som et sekundrermineral pa
eller nrer andre tantal-rike minera ler. De uten
landske forekommer i sakalte LCT-pegmatitter,
mens de norske er fra clea velanditt-sonerte
pegrnatitter, rike pa tantal, niob, yttrium og
beryllium-mineraler.

Vigezzitt , hvor Nb > Ta, gir et rentgenpattern
omtrent identi sk med rynersonitt.Derrned er det
nesten haplast a skille disse uten a vite kjemien.
Graeser et al. ( 1979) mener forevrig at det er
mest sannsynlig at vigezzitt er Calcium-analogen
til aeschynitt - heller enn at det er Niob
analo gen til ryner sonitt.

Totalt sett har vi da felgende lokaliteter for
rynersonitt , dog med en viss reservasjon for
loka litet 8 og 9.
I.H imalaya mine, San Diego , California,USA

(Foord & Mrose 1978).
2.Wampewo, Mengo, Uganda (v.Knorri ng &

Sahama 1979).
3.Ploskaya, Kola-halveya, Russland. (Voloshin et

al. 1989).
4.0st-Kazakhastan. (Voloshin et al. 1989).
5.Brown Derby.G unnison Co.,Colorado, USA

(Elder et aI.1997 ).
6.Animikie,Red Ace .Florence Co.,

Wiscon sin,USA. (Falster et al. 1996).
7 .Herreb~kasa, Halden, 0 stfold, Norge (Witse

1999).
8.Heftetjern,T~rdal , Telemark.Norge.
9.Tennvatn, Serfold, Nordland, Norge .
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.... men lamatransporterna skedde tned siikra steg.

GRUVDRIFT OVAN

MOLNEN

Av Stell Niklasson

De manga blomsterprydda
korsen langs den smala
bergsvagen vittnade grymt om
trafikdodens manga offer. Varje
mote med de fullpackade , och
sedan lange skrotfardiga, lokal
bussarna inneb ar risk att
trangas ut och storta ner i
avgrunden. Nar vi nadde
molnbasen , borjade regnet, och
vi tvangs flera ganger ut ur
bilen for att roja vagen efter
skred.

Farden hade startat i Lima,
huvudstad i Peru , och malet var
en gruva pa drygt 5000 meters
hojd , inte sa langt fran den
gamla lncastaden Machu 
picchu. Var lilla delegation
bestod av nagra indu stri - och
gruvex per ter fran Sverige samt
en ledsagare fran svenska
ambassaden.

AGAs lokalkontor hade
utrustat oss med syrgas i sma
barb ara tuber, trot s vara lika
sjalvsa kra som okunniga
avbojanden, Redan pa 3500
meters hojd borjade den tunna
luften gora sig pamind i form
av huvudvark och latt
illarnaend e. Varre skulle det
bli .

Val framme i den lilla
gruvbyn, till synes
slumpmassigt utkastad i det
tradlosa och karga land skapet,
rorde vi oss langsarnt och under
betydand e andnod,
Taltr angdh eten var minimal ,

och eljest solbranda anleten
bleka som vetemjol, De
indianska gruv arbetarna , som
sag ut att i rakt ned stigande led
harstarnm a fran Incas , tittad e
overseende pa oss, men
platschefen , som sj alv kom fran
kusten, visade stor forstaelse.
For ovrigt, berattade han , fick
de som bodde och verkade pa
dessa hojder stora probl em i
form av srnartor och svullnader
vid till falliga besok i laglandet .

Under en rund vandring i byn

Viigen .....
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visades dispensaren och skolan
upp med sarskild stolthet.
Dessa lokaler var till skillnad
fran tlertalet ovriga hus
utru stade med moderna gas
kaminer. Hur de 150 invanarna
klarade koldn atter och
snostormar i sina enkla hus,
byggda av krin gliggand e sten,
fra mgick inte.

Ett sars kilt patet iskt intryck
gjorde begravningsplatsen.
Eftersom omradet saknade
jordlager, och endast ett tunt
erosionsskikt av block och grus

.... och minnet om dess offe r.



Blekansikten vid gruvan

tackte det fasta berget, lade s de
doda direkt pa marken, varpa
tackning skedde med sten.
Pafallande manga gravhogar
sag nygjorda ut, och det visade
sig sa smaningom att olyckor
med dodlig utgan g bland gru
varbetama var vanliga. Delvis
berodde detta pa den
rasbrytningsmetod som
anvandes i gruvan, men
undermalig utrustning och
dalig sakerhetsdisciplin bidrog
ock sa.

Begravningsplatsen

Efter nagra rejala sug ur
syrgastubema gay vi oss, iforda
lanad utru stning, ner i gruvan,
som dre vs pa bly och koppar.
Dieselangorna fran
handaggregaten var tata och
larmet oronbedovande. Mal
men drags ut fran brytorterna i
vagnar med hjalp av ett primi
tivt linsystem. Personbefordran
mellan olika nivaer skedde pa
rangliga stegar av tra, Trots,
eller mojligen tack Yare, ett alit

Hiigsta hattmode i gruvbyn.
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intensivare syresugande,
borjade nagra vitan sikten att
karma sig vimmelkantiga. Jag
hade turen att befinna mig
overst pa stegen, nar var
folje slagare fran ambassaden
borjade krakas valdsamt.

Men sa plot sligt befann vi oss
i ett storre, del vis bearbetat,
brytrum. Belysningen var ur
funktion, och nar vi lat vara
lampor spela, uppenbarade sig
en mineralogisk sagogrotta.
Det del vis oskrotade taket var
helt klatt med decimeterstora
kvartskri staller, mellan vilka
perfekta pyritkuber glanste i det
sipprande vattnet. Pa
kvadratmeterstora ytor i
vaggarna upptradde vackert
kristalliserad blyglans. Golvet
var tackt av losa kristaller och
mineralstycken , som krasade
under vara stovlar, Vi stod
mallosa infor denna naturprakt,
och till och med de mest
hojd sjuka glomde for en stund
sina besvar,

Val uppe, hade syrgasen och
lattnaden over att slippa
klattrandet gjort oss tam ligen
pladdriga.

Affarsforhandlingarna ble v
darfor mer upp sluppna an
vanligt. Nar vi skildes fran
gru vledningen var vi basta
vanner, och nar platschefen
erbjod oss en stor tralada med
50 kilo kristallstuffer var Iyckan
full standig, atminstone till s vi
borj ade fundera pa hur vi skulle
ordna transporten hem.

Aret var 1972, och det var i
borjan av mitt livslanga
mineralintresse. Det hade
vackts i Canada tva ar tidigare.
Men det ar en annan historia.
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Nvrr FRA FORBUNDENE
LANDSM0 TET i NAGS 2000

Med delle inviteres aile med lemsforeningene i NAGS til a
de lta pa arets landsmote.

Sted : Quality Grand Hotel, Kongsberg
TID: I I. - 12. mars 2000
Pamelding innen 20. febru ar 2000

DAGSORD EN
Lordag I I. mars kl. 12:00

Lun sj

Lordag II. mars kl. 13:30
I.God kjennin g av innkallin gen
2.Godkje nning av dagsorden
3.Valg av mote lede r og referent
4.Landss tyrets arsberetning HVE
5.Regnskap for NAGS NA
6.Rapport fra NAGS Steintreff 1999 i EidsfossTS
7.NAGS Steintreff2000 i Eidsfoss TS , 0N
8.Arrangement av
Nordi sk Stein og Minerahn esse 2000 i Moss Repr. fraMoss
Arrangement av Nordisk mote. HVE
9.Vedtektsendringer for NAGS HVE
0Forslag fra Sundries Stein klubb
0Fors lag fra NAGS landsstyre
lO.lnnkom ne forslagHVE -fra foreningene
II. Kontingent
Styret fores lar ikke ok ning av kont ingenten for 2000
12.ValgValgko miteen

(Hans Jorgen Berg
0ivind Juul ilsen
Frode Andersen )

Pa valg:Hans Vidar Ellingsen, Formann
Jan Strebe l, Sekreuer
0mulf lordli, Styremedlem
Medlern til valgkomiteen

13.Avslutning av det ordina:r e landsrno tet.
PAUSE
Lordag II . mars kl. 18:00
Program blir kunngjort senere.

Lord ag II . mars kl. 20:00
Felles midda g med pafel gende sosialt sarnvie r

Sond ag 12. mars kl. 10:00
Genera lforsamling i Magasinet STEI N AS. Se egen innkal

ling. NB! Adgang kun for aksjo na:rer og stedfortredere med
fullmakt fra aksjo na:rer.

Sondag 12. mars kl. 13:00
Hvis det er interesse for de t viI vi prove a fi\ til en liten

programp ost av et eller annet slag med tema tilknyttet hobb yen
var. Om. og i sa fall hva det blir, far veereen overraske lse .

Landssty rets arsberetning 1999
Styrets sammensetning har va:rt:

Hans Vidar Ellingsen. Formann
Thor Sorlie Nestforrnann
Jan Strebel Sekre ta:r
Nie ls Abi lgaard Kasserer
0 rnulf Nordli Styremedlem

Styrem0ter: Det har i lopet av 1999 va:rt avholdt 4
styremeter,

Nordisk Samarbeidsgrupp e for Amat ergcologer (NSGA)
Eller sammenkomsten i Ge teborg i mai 1998 kom det mer liv

i sama rbeidet, og den finske foreningen inviterte til mote i
Seinajoki 15. mai 1999. Formannen fikk innvilget et penge
bidr ag for a reise over. Reisen var lang, men vi samkjorte oss
med svenskene og danskene, slik at vi kom relativt rimel ig fra
del. Den finske mottakelsen var ove r all forventning bade faglig
og sosialt. Hovedterna for motevirksomheten ble kontakt 
mulighetene mellom de nordiske lande ne. Her har etter hvert
Internett utviklet seg til et effek tivtmedium som yare medlem
mer oppfordres til a benytte i storre grad enn tilfellet er i dag.
Det har va:rt referate r fra delle motet i STE IN.

Norge og NAGS har ansvaret for a legge opp et nordisk mote
i ar 2000 .

Nordisk Stein og Mineralmesse
NAGS -messa i Bergen 1998 gikk med et underskudd som ble

presentert pa siste arsmPte. Det kostet oss prakti sk talt hele
Messefondel. I overensstemmelse med vedtak pa rnessemotene i
Bergen la vi om hele arrange mentet i den hensikt a komme vekk
fra det kom mersielle og tilbake til det opprinnelige rued hoved
vekt pa amatorenes en sker og behov .

NAGS Steintr eff pa Eidsfoss
Styret, som ble styrket med assosiert medlem Stig Larsen , la

ned et betydelig arbeid i arrangementet pa Eidsfoss i juli 1999.
Vi fikk ogsa god steue fra kom munen, slik at arrangementet ble
en suksess .

Foreninger NAGS har pr. 3 1.12 42 medl emsforeninger.
STEIN Eller en de l problemer med a fi\ meldt oss pa til

Bronn oysund fikk vi det endel ig til sa vidt innen friste n, sa nu er
"Magas inet STEIN AS" et faktum. Drift en vii vise seg a bli
langt mer kostbar enn det vi har va:rt vant til fra for. Bade vii
man nu ha utgifter til regnskapsforer og revisor, sam tidig som
styremoter - som vi er forpliktet til a avholde minst en gang i
kvartalet - vii medfore ekstrakostnader. Selskapet rna fa ttlfort
ste rre inntek ter for a dekke inn dell e.

For ovrig har interessen for a erve rve aksje r i selskapet va:rt
stor, og det rna derfor overveies a endre pa restriksjonene som er
lagt pa aksjefo rdelingen .

Aksjo na:rlisten til STE IN folger som vedlegg .

Oslo i Januar 2000
Hans Vidar Ellingse n, Styre ts form ann

Forslag til endringe r i vedtektene for NAGS .
Lands styret har utarbeidet folgende forslag til ju ster inger av

vedtektene:
§ 3. Nuva:rende formuering:
MEDLEMSSKAP
Medlernsskap kan enhver geolog iforening oppna som er enig

i NAGS ' form al og betaler medlemsk ontingenl. Forenin gene
skal innen I. mars hvert ar sende arsmelding med medlemsantall
til NAGS' landsstyre.

§ 3. Forslag:
MEDL EMSSKAP
Medlemsskap kan enhve r geologifore ning oppn a som er en ig

i NAGS ' formal og betaler medlem skontin genl. Forenin gene
ska l innen I. mars hvert ar sende arsmelding med medlernsantall
til NAGS ' landsstyre.

Forenin gene oppfordres til ogsa a sende annen inforrna sjo n av
felles interesse tillandsstyret vedformannen, samt til medlems-
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bladet ST EIN ved red akter en
§ 6. Nuvairende formulering :
Representantskapet
Representantskapet er NAGS ' hoyeste organ og besta r av

landsstyret og 2 medlemrne r fra hver av de tilsluttede foreninge r,
minst en fra styret - heist form annen . Hver fo rening har kun en
stemme. Landsstyret har ikke stemmerett. Representantskapet er
beslutni ngsdyktige nar minst 5 av fore ningene er representert .

Rep resent antskapet samles 2 gange r arlig: Landsmotet so m
avholdes innen 15. mars og messemetet , som avholdes i
samband med den arlige Nordiske stein- og mineralmesse,

fortrinn svis uteno m messens apningstid. Vedt ak med oko no
misk bind ende virk ning for foreningene kan ikke fattes pa
messemotet. Landsmotet innkalles med 6 ukers varse l. Forslag
som medlemmene vii ha behandlet pa landsmotet ma vrere
land sstyret i hende senest 8 uker for landsmotet. Forslagene
folger land smo teinnk allingen .

§ 6. Forslag :
REPRESENTANTSKAPET
Representant skapet er NAGS' hoyeste organ og bestar av

landsstyret og 2 medlern mer fra hver av de tilsluttede foreninger,
minst en fra styret - heist formannen. Hver forening har kun en
stem me. Landsstyret har ikke stemmerett. Rep resentantskapet er
beslutningsdyktig nar minst 5 av foreningene er representert.

Represent antskapet sarn les arlig pa Land smotet som avholdes
innen 15. mars. Lands metet innkalles med 6 uke rs varse!.
Forslag sorn medlemm ene viI ha behandlet pa landsrnet et ma
v.ere landsstyret i hende senest 8 uker for land smotet . Forsla
gene folger landsrnoteinnkallinge n,

§ 8. Nuvie rende formulering :
LANDSM0T ET
Nfir represe ntantskapet motes til landsrnote, skal folgende

saker behandles :
I: God kje nning av innkall ingen
2: Godkjenning av dagso rden
3: Valg av moteleder og referent
4: Landsstyrets arsberetning
5: Regnskap
6: Arrange ment av Nordisk Stein og Mineralmesse
7: Messeregnskap, messefo nd, reisefordelingsfond
8: Medlemsbladet
9: Vedtektsendringer
IO:lnnko mne forslag
II :Kontinge nt
12:Valg av:
a) Form ann og kasserer det ene aret. Nestformann. sekreter og

styremedlem det andre aret.
b) Revisor med varama nn for 2 ar.
c) Valgko mite for 2 ar.

Valgene skje r ved simpelt flertall.

§ 8. Forslag:

LA NDSM0TET
Nar represent ant skapet me tes til landsmete,

skal fe lge nde saker beh andles:
I : Godkjenning av innka llinge n
2: Godkjenning av dagsorden
3: Valg av motelede r og referent
4: Land sstyret s arsberetning
5: Regn skap
6: Arrange men t av Nordisk Stein og Mineral-

messe
7: Me ssereg nskap, messefond , rei seforde lings-

fond
8: Medl em sbladet
9: Vedtektsendringer

10 I nnk omne forslag
II : Kontingent
12: Valg av :
a) Forrn ann , sekretrer og styremedlem det ene

aret. Nestformann og kasserer og det andre
aret.

b) Revisor med varamann for 2 ar.
c) Valgkomite for 2 ar.

Landsrnet et skal legge vekt pa kontinuitet i
styret. Valge ne skjer ved simpelt fler tall.

Landsstyret har utarbeidet forslag ti l endringer
av statuttene for messefondet.

Hele messefond et gikk tapt ette r NAGS-messen
i Bergen . Statuttene ber omformuleres slik at ikke
und erskudd i sin helhet dekk es av messefond et ,
men settes i forho ld ti l ande len av eventuelle
inntek ter som tilk ommer NAGS .

Tidli gere formuleringer :
STATUTIER FOR NAGS' MESSEFON D
(Nors ke AmatarGeologers Sammenslutn ings

messefond, med siste endringer ved tatt pa lands
metet i Oslo den 12/3-94.
I . Avsetning til fondet skjer ved at arra ngerer av

Nordi sk ste in- og mineralmesse innbeta-
ler til NA GS 30 % av messearrangem entets
overskudd.

2. Fonde t storrelse begrenses oppad til kr. 40 .000.
3 .Messearrang~rene kan pa forhand disponere inn
til 50 % av fonde ts maksimale s te r re lse , be
grenset oppad av fo ndets aktue lle ste rre lse ved siste
regn skap savslutning.
4. Forskudde t tilb akebetales til NAGS , sammen
med eventuelt messeoverskudd innen 3 I . I 2 .
det aret messen ar avho ldt.
5. Underskudd pa messen dekkes av foreningens
messeinntekter. Even tuelt res terende un d e r 
skudd dekk es av fonde t etter at revidert messeregn
skap foreligger.
6. Nar fondets maksimalbelep ove rskr ides skal de
oversky tende midlene disponere s til reiseforde lings
fondet. Nar dette er fy lt opp disponeres restbe lepet
til drift av NAGS.
Forslag
STATUTIER FOR NAGS ' MESS EFOND
(Norske Amatorfleologers Sammenslutn ings messe
fond , med siste endr inge r vedtatt pa land smetet i
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Kong sberg den 11/3-2000.
I . Avsetning til fondet skjer ved at arrangerer av
Nordi sk stein- og mineralmesse innbetaler til
NAGS 30 % av messearrangementets overskudd.
2. Fondet sterrelse begrenses oppad til kr. 40.000.
3. Messea rran gerene kan pa forhand disponere
inntil 50 % av fondets maksimale s te rre ls e , be
gren set oppad av fondets aktuelle ste rre lse ved siste
regn skapsavslutning.
4. Forskuddet tilbakebetales til NAGS, sammen
med eventuelt messeoverskudd innen 31.12. det
aret messen er avholdt.
5. Ved eve ntuelt underskudd pa messen skal dett e
dekkes av NAGS ' me ssefond med
30 %, begrenset oppad til kr 10 000.- .
6. Nar fondets mak simalbelep overskrides skal de
overskytende midlene disponeres til rei sefor
del ingsfondet. Nar dette er fylt opp disponeres
restbelopet til drift av NAGS.

OPPLYSN INGER

Det er reser vert 20 enkeltrom og 5 dobbeltrom
pa Quality Grand Hotel , Kongsberg, hvor ogsa
metene skal finne sted.

Priser : kr 970.- prodegn pro per son i enkeltrom
med full pensjon , kr 770 .- prodegn pr person i
dobb eltrom. Dette inkluderer lun sj og middag
lerdag samt frokost se ndag . Ekstra lunsj koster kr
195.-.

Aile delt akeme betaler sine omk ostninger til
opphold og ove rnatting pa metestedet . NAGS
foreninger som holder til innen en radius pa 100
km fra met estedet finan sierer deltakerne s reise og
omkostninger selv. Foren inger som holder til
utenfor dette ornradet kan fa dekket reisekostna
dene for en del taker med fradrag av kr 400, -.
Hvis reisekassen tillater det , vil det bli gitt til
skudd til ytterligere en deltaker proforening .

Vi minner om at foreningene ifolge statuttene
skal sende inn sine arsberetninger i god tid fpr
Iandsmetet,

Sorlandets Geologiforening avd. Kristiansand

inviterer til
Et 2000-ars prosjekt

Stein 09 Mineralmesse

i Christiansholm Festning, Kristiansand

26-27August 2000

Apningstider 10:00-17:00(16:00)

BordJeie: Kroner 400,- for et bordpa 360 x 75 em for begge dager

InngangsbiUetter: kr 20 for voksne, kr 10 for barn ogpensjonister

For mer informasjon, eller for leie av bord kontakt:

fens Andreas Larsen tlf: 38017272(j), 38181947(P),

eller Olav Revheim tiE: 90181460

Wgleder oss.
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STEINTREFFET 2000 ER I

RUTE!
Landsstyret i NAGS melder at planleggingen

av nytt steintreff pa Eidsfoss er
i full gang. Representanter for de lokale foreni n
ger i Drammen og Vestfold
har denne gangen tatt del i planlegging pa et
tidlig stadium. Pa selve
treffet viI ogsa folk fra Kongsbergforeningen

bidra.

Fjorarets treff var mege t vellykket, og erfaringene
fra dette legges til
grunn for arets treff. Det meste fungerte bra i fjor,
og det viI bli
gjentatt. De tingene som ikke var like bra vil man
prove a gjere bedre i ar.
Tidspunktet for treffet blir fredag 21. - sendag 23.
juli , med tilrigging
fra torsdag 20. Sett av dagene allerede na, og se
fram mot en trivelig helg
pa Eidsfoss sammen med steininteresserte!
Vi sees pa Eidsfoss!

ASAK ART
S0NDRE ASAK, 1923 S0RUM. TLF . 63820492.

VELKOMMEN TIL " STEINHUSET"

Til deg som er «steinqal.» Du er velkommen til et fantastisk «Steinhus», en av
Norges sterste steinbutikker. Vi har et meget stort utvalg i mineraler, heal ingste iner og
smykker av egen design. Vi har oqsa trommelstein , krystalle r, spisser og gaveartikkler.

Vi har Norges ste rste utvalg i slepne edelstener. Kom og besek oss !
Messepriser har vi hele aret ,

Vi holde r til 25 km fra Oslo nord bygrense. Ring for naarmere info.
Apningstider: Torsdag og fredag 11-18. Lerdaq 11-16.

Frolunds
borgs I shaJl

Arets lema: KristalJer!

Entre:
Vaxna 40ler

Barn 2-15 b IDler.
LOrdagsa. 10-18 Sondag kJ. 10-12

llrrangor:
Geo1ogiska ForeDingen i Goteborg

Kommendorsgatan 6 41459 Goteborg
Tel: 031-421023 Fax: 0322-50134
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MINERALIEN '99
HAMBURG
Hans-Jorgen Berg

Mineralmessa 1999 i Hamburg ble
arrangert 3-5 desember. Messeornradet
ligger ved Planten und Blumen og har
god kollekti vforbindelse til Hamburg

Topas fra Brasil

Ammonitter i hal/en

sentrum. Til tross for at omradet ble herjet av det verste
uveeret i nordeuropa i dette arhundret, ble besekstallet
bra. Sankt Pauli stod under 6 meter vann, veier var stengt
av nedbla ste trrer og ferjer la vrerfaste, allikeve l kom det
18.000 besekende pa de tre dagene. Det var ca. 400
utstillere/forhandlere pa messa.

Spesialutstillin gene var interessante i ar. Hovedtemaet
var topas. Klassisk materiale fra Sneckenstein, ble vist.
Denne forekomsten ble drevet i f1 ere hundre ar pa topas
og nedlagt i 1800. I 1937 ble den vedtatt fredet. Naturhis
torisk museum i Wien viste frem mye pen topas fra Russ
land og Sneckenstein. Topaz-Valley forekomsten i Utah,
USA, hadde eget monter hvor opptreden og stuffer av den
berernte rode topasen ble vist fram. En topas fra Hurum 
landet , tilherende Mineralogisk-geologisk museum i Oslo
var ogsa utstilt. Heydepunktet var dog en 25 cm stor
ravfarget topaskrystall fra Brasil, tilhorende Harvard
Mineralogical Museum , Boston, USA.

Andre spesialutstillinger var:
Mineralogisk-geologisk museum i Oslo stilte ut heyde

punkter fra sin samling, deribl ant en stuff med
centimeterstore se lvkrystaller, hvorav ca. 8 av dem var
tvillinger, en tradselvstuff pa ca. 20 em, en stor plate med
anatas og kvarts fra Matskarh re, elbaitt krystaller fra
Elba og prehnitt fra Nordland.

Harvard Mineralogical Museum , Boston, USA stilte ut
noen apat itt krystaller med en utrolig blalilla farge fra
Maine, USA, verdens sters te babington ittkrystall fra
Hampden, Massachusett , USA samt azuritt fra Tsumeb og
wulfenitt.

Fossheim steinsenter presenterte nyfunn fra Norge,
blant annet apatittkrys tallene fra Lier som ble funnet i
sommer.

En mengde med fossile fisk, edderkopper, planter og
insekter fra Santana do Cariri, Brasil ble ogsa vist fram.
Det var ogsa en spesialutstilling om forfalskede minera
ler, samt en "liten" utstillin g med 3 ammonitter pa rundt
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2,5 meter i diameter. Barna ble heller ikke glemt, det
stod flere gjennornvate, men forneyde unger og vasket
gull for harde livet og det var muligheter for a skjrere
ut sine egne figurer i kleberstein .

I og med at denne messa Jigger sa tett opp under jul ,
blir det litt mer julegaveorientert preg pa salgs
materialet. Smykker, saltlamper og utskaret stein var
det mye av, men det var ogsa masse mineraler. En av
forhandlerne hadde fatt tak i store transparente
kvartsgrupper fra Brasil, men heydepunktet hans var
en 40 em stor dyp bla kyanittgruppe fra samme land .
Den ble eye blikkelig innkjept til Mineral ogisk-geolo
gisk museum i Oslo. Det var flere amerikanere der
med blant annet meget pent materi ale fra den tidligere
nevnte lokaliteten Topaz-Valley. En del marokkanske
forhandlere hadde fine vanadinitt-, azuritt- og mala
kittstuffer og disse ble relativt billige pa se ndags
ettermiddag. Blant de andre forhandlerne var det med
litt leting gode muligheter til a finne en godbit. En
forhandler hadde en nydeJig sturmanittgruppe til en
pris langt under hva man matte betale i USA . Det var
ogsa godt utvalg i diverse utstyr, gammel geologisk
Jitteratur og gammelt geologisk utstyr som gruvelarn
per og mikroskop.

Over: Kyanitt Ira Norge
Til venstre: Apatitt I ra Maine. USA

Bortsett fra dansker, sa er det en pafallende
mangel pa skandinaviske besekende og
forhandlere pa denne messa. Kun en norsk
forhandler var og se. Synd , for denne messa
er et godt altern ativ for dem som synes det
for langt a dra til Mi.inehen. Kombinert med
litt helgeshopping i Hamburgs mange store
handlesentere, kan en tur hit bJi til en hygge
lig langweekend .

Sten 0 Smyckesmassa
Eriksdalshallen, Stockholm

27 - 28 maj - kl. 10 - 17
Salj 0 byte av mineral , fossil , meteoriter, smycken , och adelstenar.

Kurs i silversmide.
Fraqor och platsbokning Ronny Astinger

Tel. 08 - 590 704 03
Fax. 08 - 590 705 07
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Generalforsamling 2000 Magasinet STEIN AS

Med dette innkalles aksjoneerene i Magasinet STEIN AS til a delta pa arets
generalforsamling.

Generalforsamlingen finner sted i tilknytning til landsmetet 2000 i NAGS.

Forslag til behandling pa generalforsamlingen rna vrere kommet
til styret innen 10. februar 2000.

STED:
TID:

Quality Grand Hotel, Kongsberg
12. mars 1999.

Pamelding innen 20. februar 2000
DA GSORDEN
Sondag 12. mars kl. 10:00

I. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av rneteleder og referent
4. Styrets arsberetning for 1999
5. Selskapets drift i 1999

Planer for ar 2000 og budsjett.
6. Fastsettelse av resultatregnskap

og balanse. Revisjonsberetning.
Disponering av overskuddJunderskudd

7. Endring av selskapets vedtekter
Styret foreslar felgende:
§6: All omsetning av aksjer skal godkjennes av styret i Magasinet Stein AS.

Minst 70 % av aksjene skal til enhver tid vtere eiet av Norske Amatergeologers
Sammenslutning (NAGS) ved landsstyret. Foruten NAGS skal ingen enkelt
aksjonrer eie mer enn 19 aksjer.

Endres til :
§6: All om setning av aksjer skal godkjennes av styret i Magasinet Stein AS.

Minst 51 % av aksjene skal til enhver tid veere eiet av Norske Amatergeologers
Sammenslutning (NAGS) ved landsstyret. Foruten NA GS skal ingen enkelt
aksjoneer eie mer enn 19 aksjer

8. Valg av styre. NAGS vii ha utpekt 2 styremedlemmer under sin iirsm~te . Generalfor
samlingen velger 2 styremedlemmer

9. Innkomne forslag
10. Avslutning.

Vel rnett!
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NORSK STEINSENTER
STRANDGATEN, 4950 RIS0R. TLF . 37 15 00 96 FAX. 37 15 20 22

SMYKKEFATNINGER EKTE STEINSLIPERUTSTYR
OG UEKTE GEOLOGIVERKT0Y
CABOCHONER OG TROMLET UV·L AMPER
STEIN I MANGE TYPER OG FOLDEESKER
ST0RRELSER VERKT0Y
FERDIGE SMYKKER RAsTEIN
GAVEARTIKLER B0KER
KLEBERS TEINSARTIK LER TROMLEMASKINER
ETC, ETC. VI SENDER ETC, ETC,
ENGROS OVER HELE LANDET DETALJ

Slutt a famle i blinde

BERGVERKSNvTT
HOLDER DEG ORIENTERT OM VIRKSO M HETE N I N O R S K E FJELL

9 UTGIVELSER I ARET - P R IS KR. 150,-
A D R. B E RG V ERK S N YTT, P O ST BO K S 1438 L EA N G E N , N -7002 TRONDHEIM

T L F. OG F A X. 735238 21

J eg e nskerfritt tils endt katalog :
CJ kart
CJ publikasjoner

N a vn: .
leiv Eirikssons vel 39 '
Postboks 3006, lade
7002 Trondhe im
Te lefo n : + 47 7 3 90 40 '"
Telefax: +47 73 92 16 20
E-p ost: ngu@ngu.no .~

h ttp://www.n g u .n o. '

A dress e.' .

29



NORSK BERGVERKSMUSEUM
S0LVVERKETS SAMLINGER
DEN KONGELIGE MYNTS MUSEUM
KONGSBERG SKIMUSEUM

Kongsberg mineralsymposium 2000

Tidspunkt: Lerdag 13. mai kl. 10.00 -18.00

Aile som er interessert i mineraler og mineralsamling, er velkommen til et nytt
mineral symposium pA Norsk Bergverksmuseum. Symposiet er spesielt lagt opp med tanke pA

mineralsamlere.

Foredragene:
11.00 Introduksjon
11.05 Dan Holtstam: Malmforekomster av Langban-typ: aspekter pAmaim genes och

mineraldiversitet.
11.50 Torfinn Kjremet: Minerallokaliteterpa Svalbard.
12.20 Pause
12.40 Gunnar Raade: Statusrapport om Heftetjem-Iokaliteten, Terdal.
13.00 Fred Steinar Nordrum, AlfOlav Larsen & Hakon Austrheim: Kobolt-nikkelmineraler i

Valberg steinbrudd, Kragera,
13.20 Sven Dahlgren: Nasjonalt geologisk senter pA Kongsberg.
13.40 PAUSE
15.15: 0mulfNordli : Om zeolitt-gruppens mineraler.
15.45 Per Bee: Et alkalint bergartskompleks i miniformat pARingvassey, Troms.
15.55 Stig Larsen , Trond Bergstrom, F.S. Nordrum & A.O. Larsen : De siste funn fra E18 i

Holmestrand.
16.05 Stale Raunholm & Gisle Bjugn : Prosjektet Raunholm Turmalin - rosa suksess eller

ekonomisk fiasko?
16.25 Pause
16.45 Hans Vidar Ellingsen, Astrid Haugen & Tomas Andersen: Nye funn fra Tennvatn i

Sarfold.
17.00 AlfOlav Larsen: Bragger & Reusch: Den ferste turen i Langesundsfjorden.
17.20 Hans -Jergen Berg : Reiserapport fra Brasil og Peru.

En stor monter vii ogsa i firbli fyllt med siste firs mineralfunn. Som ifjor vii det veere et
begrenset salg av mineralstuffer av samlerkvalitet, og utvidet tid til mineralprat. Symposiet
apner kl. 10.00, mens foredragene starter kl.11.00. Mineralutstillingen vil veere apen ,
Symposiet er apent for aile. Salg av kaffe, kaker, vafler og rundstykker.

VELKOMMEN!

Hans Vidar Ellingsen Fred Steinar Nordrum
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ALTERNATIVMESSE

Naturterrapi, healing ,
kundal inikraften, noe med
yoga. tai chi, aura og energi ,
qigong , kan vi hjelpe deg med
aurarensing og beskytte lse? Og,
- hva er dette , her gar stein
unna, i aIle former ; ra, slepne,
polerte, i aIle farger, store, folk
stimmer sammen pa leiting
etter, ja hva? Er det anden0d
eIler andelig nod eIler begge
deler. Oet virker forvirret det
hele, men det er et men ster i
del. Hva er det som plager og
hvem plages ? Men det gis
lindring, forventning , endog
frelse; er det noe(n) som passer
for meg. Er dette steinbra, tja,
ikke godt a vite, kvartskrystal
ler ble da vitterlig brukt til
likerett ing i radioapparater, sa
om nervesystemet er litt i
ulage, pa vidotta, sa er kanskje
ikke litt godt organisert
silisiumdioksyd det verste man
kan ty til? Tidligere trygge
institusjoner som kirke og
politikk er ganske verdsl ig
gjort og korrumpert etterhvert.
I en slik situasjon kan det
vtere greit a ga pa altema tiv
messe, pusle rundt i det kram
met som tilbys. Men i bunn og
grunn er det det samme gamle
opplegget som har blitt budt
fram siden tidenes morgen ,
nar na det engang var. Men
det er nok noe vi trenger, og
forklaringen er vel den at
mennesket sannsynligvis er
den eneste art som barer
bevistheten om sin egen dod.
Sa gar vi pa alternativmesser
for a skaffe oss en, i beste faIl
pilar, i verste faIl en pinne,
eIler kanskje en stein til a
hjelpe oss a leve videre . Vi
svever videre i yare stort sett

private rom og overlater resten
til andre.

For det kan ikke under slas,
dette er ei egomesse, (ikke noe
galt i det , koIlektivet bestar vel
av aIle de enkelte?) her er ingen
som har noe budskap utover
individniva, ingen som sier hva
du skal anvende eventueIl
nyvunnet kraft til bortsett fra a
meske deg i egne gode felelser
og eventuelt en vagt forespeilet
pseudoorgastisk forening med
verdensaltet. Ou verden sa
deilig , - og du kan fa kjept det
alt sammen.

Et unntak ; NOAH som kjem
per en ideologisk begrunnet
kamp for dyrs rettigheter, de
var et forfriskende innslag pa

Store steinmengder padenne
messa, Dagfinn fra Norsk
steinsenter i Riser var fo rneyd
med omsetningen og
Bergenstu ren, han solgte godt og
hadde en sairdeles stor, ryddig og
ove rsiktlig stand.
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Geir Storetvet Skat en samlet
seg ell handful! stein, han mente
de var fin e ase paog gode a
holde i og en kan jo aldri vite
.Rimelig var det ogsa. mente
han .

Heidi Hauge ville gje rne ha en
rosa korall, ell rhodonitt og ell
papegeyestein og hadde lest pa
etikettene hva det kanskj e kunile
hjelpe mot eller fo r:

messen, uten hokus pokus. Bra
vegetarmat laget de ogsa!

Camilla Anderson og Knut
Caspari, ved NOAS stand.



"EROS HAGE"

Biskopen i Bjergvin,
Ole D. Hageseter, lot
seg ikke sjokkere av
frodig seksualitet. "Og
snur ikke ryggen til
erotikkutstillingen i
Bergen Kunstmuseum "
(BT 2.feb/OO), og det
gjorde ikke vi heller,
(takk skal du ha Ole) da
vi oppstemte forlot
"Altemativmess a" i
Grieghallen, nar en forst
er i nrerheten , ikke L..- od.

sant, og sa kunne det jo vrere noe stein der, steinerotisk kunst? Men dessverre, her var ikke mye av
den slags, og vi har lite a melde. Bare den klassiske "klossen" som vel ikke kan kalles stor kunst, sel
vom det visstnok ikke skal vrere ste rrelsen det kommer an pa. Nei , - da synes vi at de afrikan ske figu
rene har mer for seg. Her har det sav isst vrert en skulpte r i arbeid. Bergarten, nei se det fikk vi ikke
med oss, vi var for blyge til a ga tett innpa,

ghw

~_------------------------

ffiiTDO-YREHCfER-PA-ETTSTEDI1
I I
I * UTROLIG UTVALG AV SLIPT OG USLIPT SMYKKESTEIN I
I * VERKT0Y OG MASKINER FOR BEARBEIDING AV STEIN I
I * DIAMANTSLIPEUTSTYR FOR STEIN OG METALLER I
I * EKTE OG UEKTE INNFATNINGER / 0 I
I * KNIVMAKERUTSTYR OG VERKT0Y k;~~~'O~ofitlt,el' 92-siders I

b ncr du . / d
I * LIER I MANGE KVALITETER 1rcnger til hObbya~~ '~ I
.I * S0LV OG S0LVSMEDUTSTYR ."' · C, et

I * RIMELIG OG GODT NYS0LV
I * UTSTYR FOR ALAGE SMYKKER I S0LV OG STEIN
I * LITTERATUR
I
I
I
I
I
I
I
I

32



NVTT OM MINERALER

Boraslllte - AI16 8 6 Si2 037 - et nytt
mineral fra Antarktis og Norge!
ved Roy Kristian sen

Det nye mineralet boralsilitt er det ferste vann
frie aluminium-bor-silikatet som er oppdaget i
naturen, beskrevet av Grew et al. 1998. Minera
let forekommer som en heytemperatur fase i
pegmatitt er som gjennomsetter gneiss- liknende
(granulitter) bergarter dan net metamorfi sk ved
store dyp i Larsemann Hill s i 0 st-Antarkti s, men
ogsa funnet i en kontakt-metamorfose i
Almgjothei i Rogaland-intru siven, SV Norge.

Navnet er etter sammensetningen BORon 
ALuminium - SILica -

Analyse av bora lsilitt fra Almgjothei viser:
Si0

2
: 12,67 AI

203 : 69,15 FeO : 0,10 MgO :
0,23 BeO : 0,094 BP3 : 18,11 = S 101,35 som
gir ideal formel AI16 B6 Si

2
0 37'

Oppdagel sen av boralsilitt begynte med beskri
velse og analyse av et ukjent sey leformet mineral
fra en pegmatitt i Almgjothei (Huijs mans et al.
1982). Den videre undersekelsen viste imidlertid
at det ukjente besto av to distinkte mineraler ,
nemlig werdingitt (Mg,Fe\ AI12 (AI,Fe)2 Si

4
B2

(B,AI)20 37 - (Grew et al. 1998b), - et nytt mine
rai for Norge. Det andre er det nye boralsilitt
(Grew et al 1998a). Denne sammenvoksningen
ser vi i polerslip-preparatet i figur 1 (Grew 1998).

Boral silitt har en noksa bra prismatisk
klyvning. Det har glassaktig glans, er gjenn om
skinnelig og fargelest. Kalk .spes.vekt 3,07 g/cm'.

I Norge forekommer boralsilitt i paragene sen
kalifeltspat-plagioklas-werdingitt-dumortieritt
grandidieritt, eller i kvart s-ka lifeltspat
dumortieritt-andalusitt+/- sillimanitt.Vi finner det
da som parallele sammenvoksninger med
grandidieritt, som prismer opp til 0,2 mm eller i
bunter eller nek av sammenvokste prismer av
boralsilitt og werdingitt .

Boral silitt synes a veere et meget sje ldent mine
rai i den norske forekomsten , og lar seg vanskelig
bestemm e uten a lage.polerslip .

I Almgjo thei er det bl.a. funnet grandidieritt, i
prismer opp til 1,5 cm lengde og 0,5 cm tykke ;
merk purpu rfarget dumortieritt forekommer som
prismer opp til I em, og sillimanitt som fibrose
vifter. Werdingitt danner bunter opp i 2-3 mm

Figur I. Mikrof otografi av farg et tynnslip
(Grew1998.) Samm envoksn inger av boralsilitt (B
purpur) og werdingitt (W, blalig gronn og gul).
Kryssede Nicols. Prove HE138B2, Almgjothei,
Norge .

lengde.
Ytterligere to nye mineraler er funnet her,

nemlig:
I) Fe-analogen (Fe > Mg) til grandidieritt, 

et mineral som na er godkjent, men enna ikke
publisert;

2) Fe-analogen (Fe > Mg) til werdingitt, men
her synes materialet a vrere for sparsomt for en
full karakterisering (pers.medd.Grew 2000).

TAKK
En hjertelig takk til Dr.Takashi Yamanouchi,

National Institute of Polar Research, Tokyo og
Professor Ed Grew, University of Maine for
tillatelse til a reprodusere fargefiguren fra
originalartikkelen .

REFERANSER
Grew, E.S. 1998. Boron and Beryllium mineral s in

gran ulite -facie s pegmatites and implicati ons of
beryllium pegmatites for the origi n and evo lution of
the Archean Napier Complex of East Antarctica.
Mem .Natl.Inst.Polar Res ., Spec . Issue no.53: 74-92

Grew, E.S. et aI..l 998.a. Boralsilite (AI16B6Si2037):
A new mineral related to sillimanite from
pegmatites in granulite-facies rocks.
Amer.Miner.,83: 638-6 5 1

Grew, E.S. et aI.l 998 .b.Werdingite, a borosilicate new
to granitic pegmatites. Can.Mineral. , 36: 399-4 14.

Huij smans.J.P.P.et a1.l982. A pegm atite containing Fe
rich grandidieri te, Ti-rich dum ortierite and
tourm aline from the Precambri an. high-grade
metamorph ic complex of Rogal and , S.W.Norway.
Neues Jahrb.Miner.Abhand ., 143: 249-
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Denne turmalinen fo rekommer i en sonert pegma tittgang paStord. Forekomsten vii bli grundig
beskrevet paKongsbergseminaret.

Evje mineralsti
vi Ivar Gautestad

4735 Evje
Uformelt treff for steinsamlere:

STBNDAGER-BYTTEDAGER-TREFFDAGER
Lgrdag 3. juni og sgndag 4. juni

Samling av stein i mineralstipa fersk

34



STEIN OG USTEIN I DAGLIGSKRIFT
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De ogS8 ccSteinskuggar»pi! cd

• • . Tingingsverket til opningaavtunnelenmellom Lerdal
- VI .v~r bare sa utrohg naive, ogogArdali1991finst nopI cd.•Steinskuggar»erkom
selvtllliten var enorm. Vitrodde vi ponertavIrd01en JanRoger 0ren.og medsegpI ed-en
skulle bli steinrike pol. to uker. Na harhanmeliomandrekjendenamnsomMarianne .
skienner vi at vi a ldr i k til a Juvik S~b" , Per HillestadogReidar Skk rttteten"Stem-

ommer 1 skuggarIOerhenta frae!bokavHermann Starheimszet-
leve fett av dett~, ~ ier ansvarlig erogJensHauge,og musikken harfolketone-preg,
redaktor og rnedeier I Fri Fly t, And- iblandanyare, musikalskeuttrykk.Etter planenskal
ers Waage Nilsen (24). verket ogs~ framferast i samband medopningaavKult·

- - urby Bergen2000.

eJa takk, be

deleG u

og grastein
~
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Andraditt eller almandin
eller ..

Om 8 miste sin tro
Harnoen berget envanntro til skysstasjon i Ciroruddalen?

?-Detsto en hestetroener ogsll foren symbolsksum. noen vetnoe omhes-
vanntroforhes- ute avderesminne. ogdenstllr i en hage tetroen til den gamle

• ter rundt 1960 Jon GrasmoiSta- pllBekkelaget. Han skysstasjonen pll
gen s in . rrreri o rnb e esternt e s eg vedTrondheimsvei· tens vegvesen Oslo fikk tatt yarepllden, Bllnkallgllrd,kan de
denne u k en, m etder Reuters . enca.100 msarvest menerdet kan vrere forteller Grasmo. fortelledet videre til

forb usstoppet Blln· et lite hllphvisnoen Spergerenhar LarsO.Kvamsdal,
Muse~ITlsd irektor J.ack Gr~. kaUenga. Erdet noen privatpersonfikk skrevetbokomgro- somtreffeshjemme
na~stem uttalte for-rige uke t~1 snmvethvor denhle slllttkloaitroen som rudgranitt .Hvis p1l 6384 1613.
avi s eri Ottawa Citiz eri at b i- av?sporLarsO. _ .var huggeti grorud.
len kunne innbringe inntil 20 Kvamsdal (48), granitt.
miltioner k anadiske dollar o g Skjetlen. - Vihaddeen gang
finansiere e t nytt krigsITlus e - . enmilestolpei ste-
UlTI Like e tte r k OITl d en OITl. SVAR:Vlhar snakket pejern (-avstand t

: .. R I h medIlereavde gam- milfraChristiania- )
s t n d t e k a s inoeieren a p IeguttaiOsl oVeive- SOlO havnet plllager
Engelstad fra Las "'eg~s. o~ sensomvar med pa i Oslo veivesenTil

utvidelsenavTrond- feldigvis fikken pri
heimsveien.Men vatpersonkjllpt den

Eller 9 pils og Ire vodka pa styrten sa hender del at jeg mener noe, men jeg kan ikke
skjonne at del raker noen av STEINs lesere.ja ogsa tenk omjeg mener feil. Nei, bekla
ger, de far ordne opp de som er satt til det, jeg har nok a gjore. Ikke er jeg noe god Iii a
skrive heller, og del er heller ikke sa mye a skrive om. Delle bladet er del vel ikke noen
som far gjordt en dreis pa likevel, ogsa NAGS da, herregud, jeg sier ikke mer. de folka
der veil vel ikke forskjell pa en hoyre- og en venstrekvarts kanjeg tenke meg. Nei, obs,
delle ble jo tlere linjer, beklager, - slell ikke meningen, men del gjorde ikke vondt og 10k
ikke mer enn 2 min, kanskje jeg skulle .... likevel.

Er del forresten riktig at redaktoren bare har femoghalvkrone limen?
hilsen r. & d.1.Nei , det er fe il. Riktig er ca. kr: 6, /3(etter skatt ). red.

7~~~~
Letar du efter aldre litteratur inom geologi eller paleontologi? Vi kanske kan hjalpa dig. Vi
bar ett lager om ca 80 000 bocker, avhandlingar, monografier, sartryck och tidskrifter inom

alla omraden av de geologiska vetenskaperna moo tonvikt pa paleontologi, historisk
geologi och regionalgeologi, En liten del hittar du i vara kataloger (pa Internet:

http://www.geolibri.com.ellerperpost).Skicka oss glirna din onskeliste !
GeoLibri
Ban6rgatan 14C
SE-752 37 UPPSALA
Sweden

e-mail : sb@geolibri.com
Internet: http://www.geolibri.com
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