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Messeprogram:
Fredag kl. 15 - 20:
Steinmesse med salg, bytte, utstilling og cafd, grillfest kl. 20.

Lordag k!. l0 - 18:
Steinmesse med salg, bytte, utstilling, cafd og barneaktiviteter.
Messefest kl. 20.

Sondag kl. ll - 15:
Steinmesse med salg, bytte, utstilling, cafd og barneaktiviteter.
Guidet tur til Sandekalderaen kl. 12.
Trekning av gratis lodd kl. 14.

Opplysninger og pimelding:
Thor Ssrlie

Knut Edvard Larsen

#7 kts@halden.net

# familien larsen@c2i.net
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Noe er pd gang:
Av stoffet i denne utgaven av STEIN kan man

trekke disse konklusjonene:
- At naturvitenskapelige museer og - samlinger

oppgraderer seg og sine presentasjoner.
- At det er en akt oppslutning om stein- og

mineralmesser
- At geologiforeningene drives godt og med

skende entusiasme.
- At sentrale myndigheter etterhvert erkjenner

behovet for naturfaglig kompetanse.
- At Norsk geologiskforeningfor alvor gdr ut til

folket ndr de forbindelse med sin ll0drs-
markering arrangerer "Geologiens dag".

- At amatargeologiforeningene er gode og
respekterte partnere, et vesentlig positivt
element, - og tildels en forutsetning, for en

god gjennomfaring av "Geologiens dag".
W er overbevist om at dette tiltaket vil bli en

.ru485 - ry/tl' f,an[smotet i tefut og fiiffer
fra bserne; En frifrenifra pi flbugakndet
q/erdet 6eso4'Stefrr[u trygt {an fiesofu

Nvrr n'nn MUSEER oG sAMLINGER:

Sutntrelf t'-Com 2005

J o s t e fa 6 6 re e n tras1b n a fp a rfs e n t e r
fro na ff We rn e r S 4u u ntil e t e?e n 0/ rfrb g ruve h n[s fap. . . . . .

sul<sess. Slik det ser ut nd kan det bli like vellyk-
kel som i Sverige.

STEIN gratulerer Norsk Geologisk Forening
med l)1drsdagen, onsker alt godt for framtida
og hell med bdde godt oljete og knirkende arran-
gementer i september!

Det er taustfra Tatikanet. Ogvivet like lite om
steingodfoten vdr (ref.ml-05). Sd vi sier som yi
pleier: Ta til fots, ut pd turi

finn noe stein, (vis mdtehold
den kan bli tung d bere).

Skriv da vel!
STEINlesere i ur og pd sva,

i grotter og over flyer, med
hammer og meisel, .- og de med "bare" det uunn-
varlige gode blikk,

- snskes en riktig god sommer! ghw.

Forsiden:Bertrandittkrystall lengde 2,7 cm, fra Herrebokasa, Halden. Samling Per Chr Olsen. Foto STEIN.
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Kall<spatl*ystall, 3,3 cm bred, fra Dalen-Kjorholt gruve, Brevik. Samling ogfoto Gunnar Jenssen.

Det folgende er en kort oppsummering av en del funn av mineraler i Norge som jeg er
blitt gjort kjent med siden fiordrets mineralsymposium pd Kongsberg. Det er sikkert

gjort mange funn som ikke er kommet med hen Noen av funnstedene og noe av

funnmaterialet har jeg ikke setl Deler av teksten stammer derfor direkte fra
opplysninger fra mineralsamlere.

AKERSHUS
Brerum
Solihsgda: En stor druse med smi kvarlskrystaller pi kulefor-

met underlag er funnet.

OSTFOLD
Halden
Berg: Fortsatt kommer det fram kvarts, epidot ogflusspat i

steinbruddet, men storparten av materialet er beskadiget.

Kvarts i stor druse Sollihogda. Starste

Wstall 1,5 cm. Arkiufoto STEIN.

4

BUSKERUD
Kongsberg
Et nytt mineral i Heulandittgruppen, heulanditt-Ba, er funnet

i krystaller opptil 0,5 cm i Nordre Ravnis skjerp i Ssndre Mnoren
i Kongsberg ertsdistrikt (Larsen et al. 2005). Mikrokrystaller er

ogsi funnet i Bratteskjerpet gruve syd for Saggrenda. Det nye

mineralet er ogsi funnet i mikrokrystaller i vegskjaring i Sjoa i
Gudbrandsdalen og i Tyin i Vang (Nordrum et al. 2005). Minera-
let opptrer i Kongsberg og Sjoa sammen med brewsteritt-Ba og
harmotom.

Atrrup'urunr AV MTNERALER r lloncz 2004-2005
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Det er funnet fine mikrokrystaller av brq,uster-
itt-Ba og harmotomkrystaller opptil 1,2x l,0x
0,9cm.

Tepper av smh bergkrystaller (0,5-l cm), en-
kelte steder i rosetter, er funnet pi Ssndre Vin-
oren. Kalkspat er lernet med syre.

Nedre Eiker
Batteriet: Noenbra ametyster er funnet, blant

annet en ca. 5 cm lang krystall med en mindre
pivokst.

Langelokka: Noen "hundetann"krystaller av
kalkspat opptil 3 cm, lys brungule, er funnet.

Sigdal
Sigdal pukkverk: Det er funnetbrunligtitanitt

opptil 1 cm og druse med tette blader ay hemqtitt
opptil 0,5 cm (dekorativ).

Modlln
Oventjem: Det er funnet althausitt, magne-

sitt, s erpentinkrystaller etter
olivin (opptil 0,5cm) og pyrop-
krystaller opptil 0,5 cm.

Dypingdal: Det er funnet
dypingitt, aragonitt, hematitt
og hydrotalkitt.

Lier
Liertoppen: Kvarrskrystaller

opptil 5,5 cm med delvis ame-
tyst- og roykfarve er funnet
sammen med gulbrune, trans-
lucente ka lks p atkrystaller,
opptil 3 cm lange elongerte
romboedre.

Hurumlandet
Aros i Rsyken: Sent i 2003

Raykkvarts, muskovitt og albitt fra Royken.

Storste roykkvart 4,3 cm hoy.

Samling Jarn H Hurum. Foto Gunnar Jenssen.

Roykkvartskrystall, 19 cm, fra Royken.

Samling Norsk Bergverksmuseum. Foto Gunnar Jenssen.

ble det funnet en druse med roykkvarts, muskovitt
og albitt i pegmatitt i Drammensgranitt. Noen
muskovitt-rsykkvartsstuffer var meget fi ne. Single
roykkvartskrystaller opptil I 9 cm.

To andre sted ble det funnet frne svovelkiskrystal-
ler opptil3 cm med tydelige vekststriper i kloritt. De
fleste ble tatt ut som enkeltkrystaller. Topas var om-
vandlet til muskovitt.

Rsdvann: Den store roykkvartsdrusa ved Rsdvann
ble undersskt pi ny, og det ble funnet en del store
roykkvartskrystaller opptil over 20 kg, men kvalite-
ten var ikke den beste.

Kalkspatbrystalleri ca. jcm lange, fra Liertoppen i
drammens granitten. Samling krj e Karstens en.

Foto Gunnar Jenssen

5

f
T,l

,
\

- '-;-

)'

t.

*

I

A

I

7

l

4)/

/

I



Fasettslipt topas fra Svelvik. Slepet av Magnus

Svensli. 12,2x9,35 mm, 45 fosetter 9,00 cts., gul i
endene og lys bld i midten. Samling Stein Jellum.
Foto Gunnar Jenssen.

Ortoklas, bavenotvilling, 5 cm hay, med smd
topaskrystaller (opptil 3,5 mm) pd flatene, fra
Svelvik.
Samling Stig Larsen. Foto Gunnar Jenssen.

6

Topaskrystall, l,8xl,Sxl,4 cm, fra Svelvik.
Samling Stig Larsen. Foto Gunnar Jenssen.

VESTFOLD
Svelvik
Brentisen: I en utsprengt byggetomt ble det hss-

ten 2004 funnet en stor druse med raykkvartskry-
staller opptil 15 cm, glimmerh,rystaller opptil 5 cm
lange og ortoklaskrystaller opptil 5 cm. En skorpe
med hvit hyalitt dekket toppen pi noen royk-
kvartskrystaller.

I en liten druse samme sted ble det i leirmasse fun-
net transparente, skinnende bli topastry staller. Noen
av de storre krystallene hadde bli kjerne og et ytre,
champagnefarget lag. Enkeltkrystallene var opptil
2,0x7,8x7,7 cm. Den storste krystallen ble fasettslipt.
Det ble funnet matriksstuffer med klare krystaller
opptil 0,5 cm pi ortoklas og roykkvarts (Larsen &
Bergstrom 2004).

MariSsen: I en byggetomt er det funnet druser med
llllaflusspatkrystaller opptil 0,5 cm i tre ulike former,
gule og vannklare topaskrystaller opptil 0,5 cm, rutil-
krystaller opptil ca. 0,5 cm, roykkvartskrystaller opptil
5 cm og ortoklas.

Den store roykkvartsdrusa ute i Svelvikmarka
(Nordrum 2003) er oppsporet og drevet videre av en

annen samler. Det er funnet lite med gode royk-
kvartskrystaller, men en del av de aparte, spesielle,
gr ilige kv art sformer, noen m ed smi fl u s s p arlaystaller
p6.

Det er ogsi funnet noen andre druser ute i marka,
hvor enkelte, single roykkvartskrystaller opptil l0-
| 2 cm har v rrt msrkebrune gj ennomskinnelige. Det
er ogsi funnet plater med ortoklaskrystaller opptil
ca. 1,5 cm.
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Ortoklas, bavenotvilling, 10 cm hoy, fra Juve
pukkeverk, Svelvik. Samling Norsk Bergverla-
museum. Foto Gunnar Jenssen.

Juve pukkverk:12004 ble det funnet litt akvama-

rin, men ikke av spesielt god kvalitet, noen smi topas-
krystaller og e nbra ortokl askrystall (bavenotvilling)
pi ca. 10 cm. I 2005 er det funnet en druse med orlo-
klaslcrystaller opptil 15 cm og enkelte roykkvarts-
krystaller opptil 1 5 cm. Inne i en masse av bladformet
kalkspat (opptil 5 cm) i en annen druse ble det funnet
fine, blanke ortoklaskrystaller opptil 5 cm. I begge

druser var tvillinger av ortoklas vanlig. I en druse

ble det funnet fine bertrandittkrystaller opptil 0,5

cm. Forovrig ble det funnet titanitt (opptil 0,5 cm),
rutil (opptil 0,5 cm) muskovitt, flusspat, svovelkis,
molybdenglans og en I cm lang gulgronn, translu-
cent beryllkrystall.

Sande

Sando pukkverk: Det er funnet kalksparkrystaller
med svovelkis og JlusspatY,rystaller.

Asgirdstrand
Analcim og laumontitl er funnet.
Holrnestrand
Heulanditt ikrystaller opptil I cm er funnet i druse

i undre del av basalten ved Sjoskogen. Elektron
mikrosondeanalyser gav heulandill-K som resultat
(Nordrum et al. 2005).

Sande{iord
En bit med cft evkinitt-(Ce) som dirlig utviklet krys-

tallinsk masse opptil I cm er funnet i pegmatittgang
ved Folehavna, Vesteroya, sammen med blant annet
pyroklor, zirkon, sort amfibol, bastntisitt-(Ce) og krok-
idolitt.

Septerkvartslcrystall med ametyst- og royldorve, 2
cm, fra Haslestad Bruk, Hof. Nypreparert eldre
stuff. SamlingJarn H Hurum.
Foto Gunnar Jenssen.

Larwik
Et nytt mineral, grenmaritt, er beskrevet fra Vesle

Arsya i Langesundsfiorden (Bellezza et al. 2004).
Mineralet ble funnet i ytterst smi mengder av Tom
Engvoldsen.

F errokentb rool<s itt er identifi sert fra Skutesund-
skjrer (Larsen et al. 2005a).

Det er funnet mange, fine stuffer med natrolitt i
Treschow-bruddet. Klare niler ca. 1,5 cm. En stoq
lysegul, prismatisk fralsittkrystall2x2 cm sitter pent i
hulrom i stuff.

I Tuften-bruddet er det overst funnet nye druser i
det samme draget som virer,2004 (Nordrum 2004a).

Disse hadde mer og frnere natrolitt errr. de foregS-
ende druser, men fortsatt er ikke kvaliteten av den

beste og krystallene var sm6.

I Tuften er det ogsi funnet litt pen chiavennitt og
smi niler av hambergitt i smi druser.

I Ostskogen-bruddet er det funnet botryoidal
eudidymitt. Lag med snshvit eudidymitt i mm-store
kuler dekket veggene i smi druser. Opptridte sammen

me d sm 6, p ene, v annkl ar e fl u o r a p ofy I I i t tkry staller.
Plater av lysegul melinofan opptil nevestore er fun-
net i den friske del av den samme pegmatitten. I en

omvandlet del av pegmatitten er det funnet klump
med leukofan.

TELEMARK
Porsgrunn
Sagisen larvikittbrudd: Det er stadig gjort interes-

sante funn i nefelinsyenittpegmatitten i bruddet (Se

Nordrum 2004, s. 38). Et meget fint funn av astrofillitt
ble giort hssten 2004.

De to eudialittgruppemineralene ferr o kent b r o o ks -
itt og zirsilitt-(Ce) er identifisert fra Sagisenpeg-
matitten (Larsen et al. 2005b).
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Kall<spat i flere generasjoner overstrsdd med
milvokrystaller av apofullitt fra Dalen-Kjorholt
gruve, Brevik. Samling og foto Gunnar Jenssen.

Bildebredde 12 cm.

Kall<spatkrystaller opptil 5 cm fra Dalen-Kjorholt
gruve, Brevik. Samling ogfoto Gunnar Jenssen.

Hisingeritt er identifisert fra Saga I bruddet, mens
neotocitt er identifisert fra Saga I, Sagisen og Saga
Pearl (Larsen & Erambert 2005).

I en analcimrik stuff fant Svein A. Berge (pers.
medd. 2005) smi druser med mange mikrokrystaller
av et fargelost, tavleformet mineral med meget hoy
glans. Rontgendiffiaksjonsundersskelse pi Geolo-
gisk Museum i Oslo identifi serte Na-karbonat-bora-
tet qilianshanitt. Mineralet vil bli undersskt nrer-
mere. Dette vil trolig vare den andre funnlokaliteten
av dette mineralet i verden, etter typelokaliteten i
Kina.

Dalen-Kjsrholt kalksteinsgruve. Brevik: I mai 2004
kom det fiam en rekke nye druser. Sarlig spektakulrr

8

Stilbittkrystaller opptil 1,9 cm fra Dalen-Kjorholt
gruve, Brevik. Samling ogfoto Gunnar Jenssen.

To generasjoner kalkspa6 hvit krystall er 6 cm
bred, fro Dalen-Kjorholt gruve, Brevik.
Samling ogfoto Gunnar Jenssen.

var gul og oransje talkspat i forskjellige former, ogsi
stalaktitter med innvendig rar. En druse inneholdt
kalkspattvillinger med pisittende, klare bladspater.
Tvillingene var delvis dekket av mikrokrystaller av
apofyllitt.

Senere er det i gammel druse funnet klare, brune
skalenoedre av kall<spat opptil 5 cm, ofte delvis dek-
ket av grihvite kalkspatskiver.

I en stor druse ble det funnet flater dekket av
prismatiske krystaller av kalkspat opptil 5 cm som
var dekket med et tynt lag med smi kvartskrystaller.
Det er tatt ut plater pi opptil 25 cm i diameter. Pi
kvartsen sitter det enkelte steder smi skalenoedre
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Kalkspatstalagtitt (7,9 cm lang) med tynn, indre, synlig kanal. Samling ogfoto Gunnar Jenssen.

Kall<spatkrystall, 5,3 cm, omgitt av smd apofyllitt'
krys taller fra Dalen-Kj arhol t gruv e, B revik. Ytre

del av kall<spatlvystallen er fullt med svovelkis'

stov, som gir krystallJlatene en metallisk glans.

Samling og foto Gunnar Jenssen.

og skalenoedertvillinger (90") av kalkspat. Enkelte

tvillinger var delvis dekket av et tynt lag med svo-

velkis. Det ble innsamlet noen enkelte tvilling-
krystaller opptil 4 cm.

Stilbittktystaller opptil 2,4x0,75x0,5 cm, gre med

grisort ytterkant, med sm6, klare, svakt gronnlige

apofyllittktystaller ble funnet 30. 12.04. Samtidig ogsi
mindre mengder smfl laumontittkrystaller og enkelte

smi svovelkiskrystaller. Krystallene sitter pi skive-

formet kalkspat sammen med en ny generasjon med

klar kalkspat som inneholder mikro pyrrhotitt
( magne t k is I krystal lfl ak.

I en nrerliggende druse ble det funnet storre krys-

taller av den klare kall<spatez med tallrike pyrrhotitt-
inneslutninger sittende pi den skiveformete kalk-
spaten.

Kallrspat med inneslutninger av smd, flalcformete
magnetkis (pyrrhotitt) lcrystaller fra Dalen-
Kjorholt gruve, Brevik. Bredde pd svre lann 5,1 cm.

Samling og foto Gunnar Jenssen.

Kollrspat tvilling (90,46'), stufibredde 5,2 cm, fra
Dalen-Kj orholt gruve, Brevik.

Samling ogfoto Gunnar Jenssen.
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I en annen druse ble det funnet kalkspatkrystaller
opptil4 cm medromboedersom hovedform som inne-
holdt et ytre lag fult med meget finkornel svovelkis.
Overflaten si derfor metallisk ut. Tepper av smi
ap ofy I I il tkrystal I er forekom mel lom kalkspat-
krystallene.

I en gammel druse er det gjort nye funn av skale-
noederkrystaller opptil 10 cm. Fargen varierer fra far-
gelos til gul og tilbrun. Mange krystaller har matte
overflater, men noen krystaller har blanke overflater
og noen flere er klare inni. De fineste krystallene er
brune og transparente. En del av krystallene er
fortvillinget etter (0001) (1 80"), noen ffi etter (01-12)
(127') og ogs6 en tredje type tvillingkrystall er til-
stede. En del av skalenoedrene er mer eller mindre
dekket av en grihvit, prismatisk kalkspatgenerasjon.
Enkelte stuffer er meget fine.

Prehnittkrystaller pd asbestndler pd delvis
omvandlet amfibol fra Kragero. Synlig stuffiayde
ca. 3 cm. Finner Vegard Euja. Samling Norsk
Bergverlamuseum. Foto Gunnar Jenssen.

Ilmenittkrystaller opptil I cm med mikro
magnetittlcrystaller fra Kragero. Finner Vegard
Euja. Samling Norsk Bergverlamuseum.
Foto Gunnar Jenssen.

l0

Titanitt, storste krystall 4,2 cm, fra Sannidal.
Finner Vergard Euja.
Samling Norsk Bergverl<smuseum.

Foto Gunnar Jenssen.

l. april 2005 kom det fram en minst 20 m lang druse.
Den hellet nedover og var formet som en tunnel stor
nok til 6 krype i. Krystaller dekket vegger og gulv,
men siden taket var en sprekkeflate, hadde krystal-
lene i taket falt ned, ofte i ganske store flak. Dette
hadde skjedd for lenge siden, da disse stuffene
hadde et tynt lag med mikro apofyllittk,rystaller ogsfl
pi undersiden. Minst fire generasjoner av kalkspat-
krystaller, med forskjellig form og stsrrelse og tildels
av farge, var tilstede. Dette gav et litt rotete inn-
trykk. De storste kalkspatkrystallene var opptil ca.
10 cm. Glitrende mikrokrystallerav apo$rllitt dekket
hele stuffene. Enkelte steder i drusa var det sprekker
med grihvite stilbittkrystaller pi opptil ca. I ,3 cm pi
flatene.

Kragero
I ny vegtrasd for R38 i Kragero ble det viren 2004

funnet en ca. 1,5x1,5 m druse med /ruarrskrystaller
opptil 5-6 cm, ofte med rsde fantomer, og som
"stjernekvarts".

PhLangay er det funnet magnetittl,rystaller opp-
til 1,8 cm og ilmenittkrystaller opptil 1 cm som er
delvis omvandlet til titanitt. Svakt gule, ganske rund-
ete kalkspatkrystaller opptil I cm er ogsi innsamlet.

Valberg steinbrudd: Sommeren 2004 ble det fun-
net istykkersprengte gersdoffittkuber opptil 2 cm. I
tillegg ogsi sm6, opptil 4 mm titanittkrystaller, brune
og gulgronne og smaragdgronne. Dessuten avslitte
magnetittkrystaller i glimmer opptil 3 cm og brudd-
stykker av ilmenitt. Men forovrig har det kommet
fram lite det siste 6ret.

Forovrig i Krageroomridet har det et sted kommet
fram oppsprukne, gulbrun e titanittkrystaller opptil
4,2 cm, ilmenittkrystaller opptil I cm omvandlet til
rutiUtitanitt, og smi epidot og albittkrystaller. Et an-
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Smd epidot- og albittkrystaller pd
delvis omvandlet amfibolkrystall fra
Sannidal. Synlig stuffiayde ca. 2,5

cm. Finner Vegard Euja. Samling
N ors k B ergverl<smus eum.

Foto Gunnar Jenssen.

net sted blekfargete, smikrystaller av

prehnitt pir omvandlet amfibol med as-

best, magnetitt og hvit skapolitt. Kvartslcrystaller med stilpnomelan fra Landsverk I, Euje.
Skien Stuffioyde l0 cm. Samling Frank Arild Strommen.
Rsdmyr industriomride: En gang do- Foto Gunnar Jenssen.

minert av hedenbergitt hadde enkelte

druser med utviklete, skarpkantede hedenbergitt-

krystaller opptil 2,5 cm lange, men uten termine-

ring. Ovrige mineraler i gangen var flusspat, kalk-
spat, svovelkis, kvarts og ePidot.

Drangedal
Heftetjern. Tsrdal: Et nytt scandiummineral,

oftedalitt, ScCaKBer(Si,rOro), er beskrevet fra fore-

komsten (Cooper et al. 2005, Kristiansen 2005).

AUST-AGDER
Evie

Landsverk I: Viren 2004 ble det i bruddet funnet

flere druser med kvartskrystaller opptil 20 cm.

Mange krystaller var i stor grad dekket av gylden-

brun stilpnomelan. Srrlig en stuff var meget fin
(Wemer 2004). Chabazittkrystaller opptil 0,4 cm og

svovelkiskuber var ogsi tilstede. I det utsprengte

materialet ble det pi sensommeren ogsi funnet

columbitt opptll2-2,5 cm, uraninitt opptil 0,5 cm og

thoritt (orangitt) opptil0,5 cm i feltspat-ilmenittmat-
riks. En uregelmessig kobberkiskrystall pi 3 cm ble

ogsfl funnet, sammen med mikrokrystaller av gips

og stilbitt samt malakitt og andre sekunder-
mineraler.

Iveland Thortveititt (fram- og bal<side) fra Kdbuland, Iveland.

Amerikagruva. Kibuland: Bruddstykker av store Stufllengde 12,5 cm. Samling Frank Arild Strammen.

thortveitittkrystaller er innsamlet. De opptrtdte Foto Gunnar Jenssen.
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sammen med kvarts og ilmenitt. I den fineste stuffen
er thortveitittkrystallen 12,8 cm lang. Den smalner
inn til en spiss i toppen. Nederst, hvor krystallen er
avbrukket, er den ca. 5 cm bred.

Knipane: I den eldste tipphaugen ved Storsynken
(muligens fra ca. 1910) ble det funnet 3 ametystkry-
staller i f or. Den storste er 6,5 cm lang og 2,5 cm tykk
og inneholder partier med bide ametyst og royk-
kvarts. En dobbeltterminert krystall pi 2,5 cm hadde
meget god ametystfarge. Det ble ogsi funnet en fin
fergusonittkrystall med toppflate pi 3 cm.

Slobrekka: | 2004 ble det fortsatt funnet noe
gadolinitt og aeschynitt, blant annet en 3 cm gadolin-
ittkrystall og ganske store biter av massiv aeschynitt
med enkelte uregelmessige flater.

Rissr
Akland: Der er funnet en druse med blar*e ahino-

/irkrystaller opptil 2,5 cm.
Ravneberget: Store druser inneholdt bruddstyk-

ker av tofarget titanitt (brun og gronn), albitt,
dolomitt, klinoklor og epidot.

I aggregater av grovkornete albittkrystaller ble det
funnet smi hulrom med gronne titanittkrystaller
opptil0,8 cm.

VEST-AGDER
Kristiansand
Eg: Brune grossularkrystaller opptil ca. 5 cm er

funnet. De er brunoransje til mork rodbrune og skarp-
kantet, og noen er meget frne. Vesuviankrystaller
opptil 2-3 cm med toppflater og opptil l0 cm lange og
l-2 cm tykke med bruddflater i begge enderble ogsi
innsamlet. De ble funnet sammen med diopsid,
skapolitt, feltspat, kalkspat og svovelkis.

HEDEMARK
Stange
En druse med kall<spatkrystaller opptil 2 cm i dia-

meter ble funnet i steinbruddet med ametyst i Stange.
Lysegule, gjennomskinnelige, flate romboedre, ofte
utviklet som tallerkenrekke. Noen krystaller har en
rekke smi flaterpi kanten.

OPPLAND
Lesja
Detharvart stortrafikk i kyanittforekomsten i Lesja

(Dalen 2003). Mye materiale er tatt ut.
Strynefiellet: Det er funnet en ny forekomst av

epidot, prehnitt, rutil etc. i eklogitt. Under steintreffen
pi Lom i september blir det arrangert tur til forekom-
sten.

skjek
Vannkraftutbygningen av ovre Otta i Skjik har fort

til tunneldrift giennom en rekke bergarter. Det er gjort
interessante funn p6 tipphaugene. I gneis er det blant
annet funnet anhydrilt, gips og epidot. I kvarts-
ganger i granatamfibolitt er det funnet lyanitt og
chiastolitt (blekrosa stavkrystaller opptil et par cm),
cordieritt og i smi druser er det funnet interessante
mikromineraler. I breksje i prekambrisk gneis er det
funnet piemonllllkrystaller opptil 0,5- I cm, laumontitt
og prehnitt. I en talksone er det funnet rundete, urene
peridoter. Det planlegges utstilling av mineraler fra
anlegget pi kraftstasjonen i Dsnfoss. Den 6pnes
trolig i juni 2005.

Ifln
Juwatn: Goosecreekitt ble funnet ogsi i 2004.
Raudvatn: Serpentinlcrystaller etter olivin opptil

3-4 mm er funnet. Det er ogsi funnet tremolittkry-
staller opptil2-3 cm.

Sjoa
I veiskjreringer er det funnet fine krystaller av

harmotom opptil I cm, brews teritt- B a ogheulanditt-
Ba.

Raufoss
I nye vegskjeringer er det funnet noduler opptil 4

cm i diameter av svovelkis med glitrende krystall-
flater pi overflaten. Et sammenkrollet, fossilt blekk-
sprutskall omvandlet til svovelkis ble ogsi funnet.

Lunner
Gjerdingen: Et nytt mineral, gjerdingenittMn er

funnet som lameller i sonert gjerdingenitt-Fe (Raade

etal.2004).

HORDALAND
Odda

Hardangervidda vest: En del bergkrystaller er tatt ut.

SOGNOGFJORDANE
Nord{iordeid
Eid: Hvite krystaller opptil2 cm av antagelig stil-

bitt er funnet pi sprekkeflate.
Skei i Jslster
Mikrokrystaller av thulitt er funnet, sammen med

epidot.
Andre druser hadde hematittplater opptil 5-6 mm

med et rsdbrunt overtrekk stiende opp pi plater med
rosa adularkrystaller (ca. 2 mm). Dessuten mm-store
gronne kuler av kloritt. Ganske lekkert mikromateriale.

MOREOGROMSDAL
Eikesund
Rutil, enkeltl<rystaller opptil I cm, er funnet i druse

i eklogitt.
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SOR-TRONDELAG
Holtilen
Det er funnet en god del

prehnitt av god kvalitet
sammen med kalkspat.

Lskken Verk
Det er funnet noen me-

get gode stuffer med svo-
velkis pentagondodeka-
ederkrystaller opptil 2 cm i
gronnstein.

Orkanger
Langs E39 er det funnet

sitrongule, helt klare
spaltestykker av kalk-
s p at, pyrrhotitt (magr,et-
kis) i aggregater og krys-
taller opptil flere cm i kalk-
spatrik bergart og fin granatglimmerskifer (med mm-
store klare granater).

NORD-TRZ'NDELAG
Verdal
Sorte roykkvarlskrystaller opptil I cm i smi grup-

per er fumet. Noen med meget fin glans.

Selbu
I Tydalsfiella er det funnet et stort antall kors-

tvillinger av s taurolittb\de single og pi fyllittmatriks
med gjennomsnittstsrrelse 1 cm, men opptil ca. 3 cm.

Ganske blanke og skarpkantede.

Smale korundl'rystaller opptil l-2 cm lange med
rodlige og blilige farger er funnet i Selbu.

Arsenkiskrystaller opptil 1,5 cm i kvarts er funnet.

Lierne
Ssrli: Grunneieren har mange stuffer med royk-

kvarts tllsalgs fra stor druse (ca. 3x3x4 m). Mange av

god kvalitet. Noen stuffer var meget store. Ny druse

med kvartskrystaller klare inni og grl pi overflaten,
med plateformete stuffer med krystaller pi begge si-

der, ble ipnet i 2004. Grupper med septerkvarts er

funnet. Noe gul kall<spat har ogsi kommet fram.
Leksvik
I kvarts ved thulittforekomsten er det funnet fine

mikrokrystall er av thulitt (ytlateformet) og piemontitt
(i rosetter).

NORDLAND
Yefsn
Toven: Grossularkrystaller opptil 8 cm er funnet.

Fargen er fra oransjebrun til msrk brun. Deler av en-

kelte krystaller synes 6L vrre slipbare. De opptrer
sammen med feltspat, kalkspat, diopsid, kloritt,

Kromdiopsid i kvarts fra Steigen. Bildebredde 3,5

cm. Samling Ansgar lversen. Foto Gunnar Jenssen.

epidot. De beste stuffene er meget fine.
Hattfielldal: Flerc kvartskrystaller er innsamlet, men

bare f[ hematittkrystaller i rosetter er funnet i fore-
komsten som ble oppdaget i 2003.

MoiRana
Ved Storakersvannet er det fortsatt tremolitt og

diopsid. Det er ogsi funnet talkkrystaller i kalkspat.

Pi tipphaugen ved Altermark gruve er det funnet
magnesittkrystaller opptil 4-5 cm.

Beiarn
Stenglige, rodbrune vesuviankrystaller opptil 2-3

cm i bunter er funnet.
Kyanitt med fin blifarge er funnet i Beiardalen.

Bodo
Gdberyll er funnet.
Fauske
Lsvgavlen: Noen smi druser med albitt, dolomitt,

rutil og kobberkis er funnet.
Valnesfi ord : En losblokk m ed lE anit t med bra bli-

farge er funneti{1ara.
Steigen
En 6re med kromdiopsid er funnet i steinbrudd.

Hadsel
Matmodern, Lofoten: Skarpkantede krystaller av

grann diopsid opptil I cm er funnet. Sammen med

krystaller av andraditt, magnetitt, kalkspat og
kvarts.

Narvik
Lysebrune roykkvarxV'rystaller i forskjellig stor-

relse opptil 20-30 cm er funnet i nrerheten av Narvik,
i assosiasjon med kloritt, kalkspat og albitt.
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TROMS
Tjeldsund
T)eldslua: Noen ffi oransje beryllktystaller opptil

5x1,5 cm er funnet i en smal pegmatittgang.

FINNMARK
Alta
Seiland: Fin, gronn, massiv pektolitt med en skorpe

av hvit wollastonitt er funnet. Den synes egnet til
gravyr.

Sor-Varanger
M unkef, ord : Morkfi olette / u s s p a tkry staller opp-

til 5 cm er funnet i druse i flusspatgang.
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Claus Hedegaard
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e-mail : ClausHedegaard@yahoo.dk
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Fra referatet:

Steintreffet pi Eidsfoss: Treffet er populert. De
lokale foreningene i Drammen og Vestfold tar en storre
og storre del av ansvar og arbeid for hvert 6r. Thor
Ssrlie, som er landsstyrets representant i arbeids-
gruppa, fortalte liu om treffet i fior, og planene for
Srets treff. Det blir et gratislotteri med en stor
ametystgeode som gevinst ogsi i 6r. I {or var det ca.

1300 besokende p5 treffet. Det vil bli en innskjerping
av hva som skal utstilles og selges, man snsker ikke
produkter som ikke har noe med stein og
amatar-geologiigtrare. Parkering og skilting skal gjo-
res bedre. Arets plakat og folder var klare, disse er i
ir laget av Trond Lindseth, Drammen og omegn
Geologiforening.

Valg. Stig Larsen la fram valgkomiteens forslag.
Resultatet av valget ble slik, i trid med valgkomi-
teens innstilling (alle valg er for to 6r om ikke annet
skrives):

Nyttom
GEOI'GIENSDAG
2005:

www.geologi.no
Adr.:
ljernbakken 5

I 450 Nesoddtangen, Norway
Tlf.:#66960166
Mobil: 95ll35 62
E-post: anne@geologi.no
http ://www. geologi.no/

Landsstyret: Thor Sorlie ble gjenvalgt som nest-
leder. Bjorn Otto Hansen ble gjenvalgt som kasserer.
Aivind Thoresen ble valgt til styremedlem for ett 6r
for 6 erstatte Atle Michalsen, som har bedt om fritak
for vervet.

Si var det klart for andre okt, <Fokus pi tema>,
som i ir var Geologiens Dag.(2)

Anne Birkeland, som er ansatt som prosjektleder
for Geologiens Dag, holdt en engasjert presentasjon
som ble avsluttet med en runde med sporsmil fra
salen.

Geologiens Dag i Norge arangeres for forste gang
i 6r. Foranledningen er Norsk Geologisk forenings
100-6rsjubileum. 25 %o av virt brutto nasjonalpro-
dukt kommer fra geologien, det aller meste fra oljen
som danner grunnlaget for vir velstand. Milet for
Geologiens Dag er 6 ske interessen for geologi i be-
folkningen. Hele det geologiske miljoet er invitert til
6 delta. Forsknings- og undervisningsinstitusjoner,
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de ulike produksjonsbedrifter, og amatorene, er vik-
tige brikker i dette. Det er meningen at Geologiens
Dag skal bli et irlig arrangement, det har det allerede
blitt i Sverige, Finland og Danmark. I Sverige er det
5 . gang i 5r, i fi or hadde de 3 00 arrangementer med til
sammen 20 000 besskende.

Arrangementsdagen er lordag 3. september, men

det skjer ogsi ting pi fredagen, ikke minst for sko-
lene, og pi sondagen. Det blir arrangementer over
hele landet, pi Svalbard og pi oljefeltene til havs.

Folk flest tenker lite over geologien, men det er den

som danner grunnlaget for alt liv pi jorden, og gir
viktige ristoffer til industrien. Status pr. april var 106

innmeldte arrangementer. Disse er tilgjengelige pi

www.geologmsdag.nu

Internett, p5 www.geologiensdag.no, der man ogsi
kan melde inn nye arrangementer. Det er laget en

felles grafisk plattform, og det blir en del felles mar-
kedsforing, med publikasjoner, T-skjorter og ballon-
ger. Grafiske elementer og skrifttyper for plakater og

brosjyrer mm. kan hentes pi Internett.
Amatorgeologenes rolle er viktig. De har kunn-

skap og entusiasme, og lokal tilknytning. Typiske
arrangementer kan vrere stands, utstillinger og furer.

Det anbefales i kontakte kultur- og idrettsavdelingen

i kommunen og hore om de har noe 6 bidra med, og i
sorge for pressedekning far arrangementet. Den
svenske hjemmesiden, www.geologinsdag.nu, har en

id6bank.

Milet var Herrebokasa,
en av Ostfolds mest kjente pegmatitter. Forekom-

sten ligger i grensen mellom Iddefiordsgranitten og
den eldre gneisen, og har vrert drevet pi feltspat til
porselensproduksjon. Det er si langt funnet 34 ulike
mineraler (3) som er bestemt, pluss noen man ikke
har funnet ut av enn6.

Thor Ssrlie hadde laget en innholdsrik guide over
forekomsten, og Per Chr. Olsen, som nok er den som
har gravd mest i den, var med og veiledet. Vrret
viste seg fra den beste siden, luften var litt frisk, men

solen varmet. Alle fant noe av interesse, bide for det
blotte oyet og ting som mi under mikroskopet. Si
var det tilbake til hotellet, til en strekk, en dusj og
hva man m6tte onske for helgens store historiske,
sosiale og kulinariske opplevelse:

I

, I

og her: Litt fra Roy Kristiansens Herrebakasasamling: 7.v.4 monasitt krystaller. T.h. feruokolumbitt.
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1 700-tallsaften pi F redriksten festning
Helgens festaften foregikk pi Fredriksten festning,

et flott anlegg som ligger med utsikt over hele den
vakre byen. Vi, som ni var bide landsmotedeltagere
og en del representanter for de lokale foreninger,
benket oss ved et stort langbord i Kongshallene. Vi

fikk fsrst av alt utdelt et stort stykke toy, som ble
knyttet bak i nakken og skulle tjene som forkle,
smekke og serviett. Pi bordet var det ingen taller-
ken, men derimot et stor flat brodleiv som skulle gjore
salnme n1tte. Det fantes heller ikke spisebestikk, for
dette skulle foregi som pi 1700tal1et, og den gang
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Turen: I sluttet tropp til Herrebokasa.(4). I spredt

orden ved Henebakasa.(5). I samlet orden rundt

noe snusk. Hva er nd dette(6)? (litt dffist gjen-

nom en tynn glimmerskive pdtenkt til ovnsdsra
mi) og 7) Og sd viste Per Kr Olsenfram et krystall
han hadde funnet for en tid tilbake, var det en

albitt eller kanskje ....? ... et kjempebertranditt-
krystall? (8 og 9) Det kunne Hans Vidar Ellingsen
ta seg av. Til museet for analyse gikk den, - og det

var virkelig bertranditt. Den storste? Den er i
allefall pdforsida i STEIN nd, - og takk til Stig

Larsen som ldnte meg den svarte genseren sin som

underlagforfotografering. Det var litt ruskete ver

spiste man med fingrene.
Harald Ronneberg onsket velkommen og holdt en

kort orientering om festningen og lokalene vi var
i( l3). Deretter ble fatene sendt rundt pi bordet, og vi
fikk birkebeinerskinke, fenal6r, morrpolse, rokt lam-
mel6r, spareribs, kylling, reker, calamaris, gravet laks,

sd han fikk holde varmen i et forsok pd d kile vdre
antipoder pd New Zealand under fotsdlene.Han
fikk god hjelp av Jan Erik Edvardsen (10+).
Og sd var det udisiplinert retrett mot middag (ll).
Nei, - det var ingen som tvang NAGS-leder Knut
Edvard Larsen inn i gapestokken.(12) Det var da

heller ingen som benyttet denne g,tlne anlednin-
gen til d komme med spitord eller annenformfor
avs traffels e, - hverken her p d festningsvo llene

eller under drsmotet tidligere pd dagen. Her var
det bare godord d hare til styret. God drift det

siste dret, et godt planlagt og gjennomfort drs-
mote, samt realistiske planer for kommende pe-

riode besorget forsamlingens velvilie og stotte.

Fortjent!
Turen til den godt profilerte Herrebakasapegma-

titten (snart 40 mineraler registrert (3)) i ldde-

fi ordsgranitten, (ref, Vigelandsanlegget) ga delta-
kerne en riktig godsamlersteintur hvor deltakerne

ble passe mare. Et godt grunnlag var dermed lagt
og mqn var klar for en festmiddag i Festningen

der oppe pd hoyden. Ogfert ble det, Og en

gronnsaker med dipp, hasselback poteter, brytebrod

og flatbrod. Passende drikke var 6 f6 kjopt, og vi koste

oss lenge og vel. Undertegnede hadde sett for seg en

<grisete> opplevelse, men alle maten var i passende

stykker, og servietten gjorde nytten, si dette var bare

hyggelig. Til dessert var det mange slags frukt.
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mangeretters ffisersmiddag a la 16-
lT0}tallet sto pd menyen. Og allsang, -
og etterhvert utpd kvelden en praktfull
duett, (det var bare de to som kunne
telcsten) med Jan Berggren og Hans
Wdar Ellingsen med en noenogtjue-
yersessdng. Med andre ord; - god og
hoy stemning der i det gamle soldat-

kvarteret under og inne i festningsmurene. I motsetning til
Carl den 12. og hans endelikt; - alle kom godt tfra det,

Deretter trakk vi inn i neste hall, hvor
det ble kaffe og kaker, og hyggen rundt
bordene fortsatte inn i de smi timer. Niels
J. Abildgaard og Anne Kari Skarstein
hadde laget en bide morsom og vanskelig
konkurranse, si vi fikk noe 6 bryne oss pA

og larte noe nytt.

ref.: Jan Strebel
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med bdde livet og eren i behold. Skal det vere litt
til? - Ja takk,- sa de Jleste(L4). Slciont eren, -
konkuransen om minerolkunnskap, - som samlige
mdtte igjennom (lagvis) var litt i raffeste laget(16-
19). Og dessuten ble lagene satt sammen litt
urettferdig. (Ddrlig taper refred.? - Ja!) Ogsd

hadde man sd mye d giore medfotograferingen
plutselig, og det gikk selvsagt ut over konsentra-

sjonen omkring konkuransen (red.anm.) Men

visste iallefall qt det erfielltjereblom som bor
blant tungmetallene. Revebjelle! (20). Jo det

skulle tatt seg ut! Men sd ble det kaker og alt ble

bra (2 l). De ferreste enset den interessante

bergarts s ammensetningen i endemuren(2 2).

Dette md ha vert tidenes fineste NAGSlandsmste.

Honnor til vertskapet og atangorer!
Neste dr: Halden igjen?
ghw

Muren ved.festens slutt,
- utgang i andre enden.
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Tre bonder i Sveio har gStt sammen om 6 bygge
sauehotell. Sorvestsiden av grunnen pi ca 1200 kva-
dratmeter viste seg i skjule 4-5 parallelle sprekker
med ca 2-3 meters avstand i mellom. Si langt har det
dukket opp mork bl6 fluoritt,kalsedon, og titt sink-
blende i tilknytning til sprekkene.

Nagsmedlem Johannes Vandaskog er en av grunn-
eierne som bygger
ut. Han kontaktet
oss andre i foren-
ingen pi Hauga-
landet.

Bilde av Nags
medlem Svinung
Ssnderland ved en
sprekksone fsr
sprengning.

En drsmmetur til Munke{iordvidda sommeren
2004

Torleif Andreasen og
jeg ankom Munkeford
tidlig pi formidagen etter
en times biltur fra Kirke-
nes i et aldeles praktfult
drsmmever. M skulle inn
til <Tronds grotte>, det
var ca. to timers gange. En grotte bestiende for det

meste av bare fluoritt.
Hvor fl uoriffen refl ekterte
lyset i alle farger. Fluoritt-
gangen kan sees pi lang
avstand.

Det var noen som under
jakt hadde oppdaget ste-

Molstrevdg

Malstrevdg

det og tipset han om det
Trond Hegrenes va. ut-
dannet i mineraler i Nord
Sverige. Han var aktiv i
mineraljakten og ble be-
lsnnet med fine funn av
stuffer ifra Sor Varanger.
Trond gikk tragisk bort
for to 6r siden.

Fluoritttvilling fra
Munkefiordvidda

Resten av bildene er fra et nytt funn pi Vandaskog
i Sveio i Sundhordaland.

Legg merke til spesiell krystallform pi en stuff og
noe av fluoritten har hoyglans (trenger bare litt vask,
og skinner like godt i torrtilstand !! )

I
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Vandaskog

Titanitt fra en veiskjrring. En liten gabrokropp i Sveio.

Og det flotte funnet ved en utsprengning av en tomt ved
Molstrevig i sveio i 1998

En sprek som kom fra havet og inn over land, som vi
fulgte med etter hvert som arbeidet skred fram.

Der var fine stuffer med Ametyst med kalsiu. svaleritt,
pyritt, turmalin, fluoritt. med mer. Det skal jeg komme tilbake
til.

Hilsen Terje

U&tillingsomrdde er rundt
Oddcstcmmen Steinsliperi og

Ca*pW 3 km nordfor Euje senlrum

GRATIS ADGANG TIL
MESSE!

Apningstider
torsdag 12.00 - 18.00
fredag 11.00 - 18.00

krdag 11.00 - 18.00

sundag 12.00 - 18.00

SETESDAL MINERALMESSE
4-7 August2005

ODDESTEMMEN
STE,INSLIPERI
Evje i Setesdal

-Utstilleremedmineraler, smykker, gaverm.m.
-Steinturer med mulighet for guiding
-Steinsliping med demonstrasj oner
-Omvisning i Flit Nikkelgruve
-Museer med mineralogiske samlinger
-Barneaktiviteter og grillkveld
-Buss som kjorer mellom attraksjonene

Opplysninger: ODDESTEMMEN STEINSLIPERI
4735Evie
tel. (+47) 37930161
steinsliperi@oddestemmen.com
www oddestemmen. com/mineralmesse
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Vnxo ET BESaK:

Se de stsrste klenodier som
noen gang er brakt ut av norske fiell.

Norsk Bergverksmuseum
Solvverkets samlinger
Den kongelige mynts museum
Kongsberg v6penfabrikks museum
Kongsberg skimuseum

18.05. - 31.08.05 Alle dager kl

01.09. - 17.05.06 Alle dager kl

Ellers p5 bestilling

10-16
12-16

Hyttegata 3, N 3616 Kongsberg
Tlf .: (+47132 72 32 00
e-post: bergverksmuseet@bvm.museum.no
www.bvm.museum.no

H
ui

Evje og Hornnes museum
pi Fennefoss, Evje.

Hovedattraksjonen er lokale og regionale
mineral- og bergartsamlinger, arkiv og

materiale fra !oka! gruvedrift.

Museet er Spent hver dag i

sommersesongen
15. juni - 15. august fra kl 11.00 til 16.00.
lnformasjon: tlf. 37 93 14 00 eller 37 93 23 00

Faglig omvisning hele 6ret etter avtale,
flf. 37 93 07 94

@
ORKLA
lndustrimuseum

ORKLA lndustrlmuseum
byr pA spennende
opplevelser pe
Thamahavnbanen og i

Gammelgruva.

Pa lnformasionssenteret
er det utstillinger om iernbane, gruvedrlft og
geologl.

Museet har
heHrsapnet, med

utvidete epningstlder
om 3ommeten,

www.oi.no
Tlt 72 49 91 fl) - post@oi.no

Pb 23,7331 Lokken Verk

"*.ffi%
Spennende natur-

museum som viser
Sorlandets naturhistorie

fra istid til nitid i et
og botaniske hage sarpreget mitjo.

Fargerik mineralsamling.
Apningstider:
Tirsda -fredag '10 - 15. Sondag 12 - 17.
Mandag og lordag stengt.
Sommer6pent 20.6 - 20.8.
Tirsdag - fredag 10 - 18
Lordag, sondag, mandag 12 - 18
Besoksadresse:
Gimleveien 23, Gimle g6rd, Kristiansand.
Adresse: Postboks 1887 Gimlemoen,
4686 Kristiansand.
Telefon: 38 09 23 88, Telefaks: 38 09 23 78
Webside: www.museumsnett.no/naturmuseum
e-post:
eksped i sion en. n atu rm u se u m(A ki sti an sa nd. kom m u n e. n o

UNI VE RS I TE TET
I OSLO

Naturhistoriske museer og botanisk hage

Ge o logis k mus e um, Z o o logisk mus eum
og Veksthusene

Museene og veksthusene hele 6ret:
Tirsdag - sondag 11 - 16 - Mandager stengt

Botanisk hage:
Lordager, sondagerog helligdager6pnerhagen k1.10,
hverdager k|.07. Apent til k|.20

Bessksadresse: Sars gate 1, N 0562 Oslo
Telefon 22 85 16 30, Fax.: 22 85 17 09

e-post nhm-museum@nhm.uio.no
www.nhm.uio.no

@
Steintreffet 2005: 15.-18. september

FOSSHEIM STEINSENTER
2686 LOM

Mineralutstilling - butikk
I hogsesongen ope

frd 0900 til 2000

Ttf. 61211460,
E-mail : fossst@online. no
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LTniver!itetel i
Bargen

De naturhistoriske samlinger
Mus6plass. 3. Vestibyle: Tlf.: 55 58 29 20.
Utenom 6pningstid: Tlf.: 55 58 29 49.

Dato Hverdager Sondager
15.5 - 31.8 10,00 - 15,0011,00 - 16,00
1.9.- 14.5 11,00 - 14,0011,00 - 15,00

Stengt mandager

bergen.museum@bm.uib. no

www.bm.uib.no

ffi
S u I itje I m a G ruve m u se u m

Mineralsamling,sjeldne malmer, gruve-
historisk samling, fotosamling.
Adr. Fagerli ,8230 Sulitjelma

Tlf .: (+{f 175640240

S ulitjel ma Bess ksg ruve
2 til4 timers omvisninger i

bergmannens rike.
Adr. Sandneshaugen 21

8230 Sulitjelma
Tlf.: 75 64 06 95
www.salten.com

Verk Gruver
1540 - 1945 T&I

Amdals Verk Gruver
Gruvemuseet er bygt opp rundt koparver-
kets historie (1540-1945). Foto, teikningar,
gruvereiskap, modellar, mineral/stein-
samling. 1200 m gruvevandring. Stort ute-
omrSde med merka stigar og gruvepark.
Tlf.: 35 07 79 30 / 35 07 70 65
Opningstider: 1. juni - medio august,
elles etter avtale

http://www.vest-telemark.museum. no

ru?T.E
Aoninostider museet:
01. 06-31. 08 alle dager: 09.00-20.00
01. 09-3'1 . 05 Mandag-fredag: 08.30-15.30
Lordager: 1 1 .00-17.00
Sondager: 1 1.00-17.00

Apningstider i Caf6 Rotunden:
Hverdager: 11.00-14.30
Lordag: Stengt
Sondag: '12.00-'16.30

Postadresse: Tromso Museum,
Universitetsmuseet i Tromso, 9037 Tromso
Besoksadresse: Lars Thoringsvei 10
Telefon: 776 45 000, Telefaks: 776 45 520
www.uit.no

5 I!'ELAI\D KOMMLINES MINERAL
SAMLING

Samlingen inneholder omkring 3 50 lokale minera-
ler fra Iveland/Evj e-omridet,
mange i meget god kvalitet.

Utstillingen er 6pen mandag til fredag i tiden 08. 00

- 16.30.

Onske om bessk til andre tidspunkt mi avtales
spesieltpitlf. 37961200.

Informasjon om samlingen finnes pS lveland kom-
munes hjemmeside under kultur/kirke:
www. iveland.kommune.no

HADELAND
BERGYERKSMUSEUM

Hele sommersesongen gir det turer til gruvene.

Adresse : Hadeland Bergverksmuseum
v/Brita Malmstein, Drehlinveien 69, 273 0 Lunner.

Telefon: 61322421 l91 53 5527
E-post: kristin.friborg@c2i.net
Kontaktperson : Brita Malmstein
Veibeskrivelse: Museet ligger p6 Briten. Kjor
mot Grua (Rv 4). Ta av v/Granly-banen (fotball-
bane) 200m sor for Grua sentrum, mot Grua Ren-
seanlegg. Rodt hus pi hoyre side.
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1(rstcdulsbr'(.ea,ffi
www.jostedalsbre. no/

Jostedalsbreen Nasj onalparksenter

N-6799 Oppstryn

Her kan du oppleve:Panoramafilm fr6
Jostedalsbreen. Utstillingar om breen, skred,
landskapet, dyrelivet , geologi.

Botanisk hage. Natur-og kulturstiar. Geologisk
park er etablert ved sidaln av botanisk hage med

nasjonalsteinen, alle fflkessteinane i Noreg og
kommunesteinar i Sogn og Fjordane.

Tlf : 57 87 7 200 -F ax:57 87 7 20 I

I 2.Juni - l4.August: 9- I 8

l5.August - 30.September: 9- l6

l.oktober - 30.April: Pi bestilling for grupper

Prisane: Vaksne:70 Barn: 35. Familie/: 160

Grupperabatt min l5pers

21. mai - 25. september 2005
ApunqcstnpR:
BI.AAFARVEV,If,RJ(ET:
2l I 5-17 | I /6 kl. I 0- I 6 (tirs-lor), I 8/6- I 4/8 kl. 1 0- 1 8

(mand-lor), l5/8-25/9kL. I 0- l6 (tirs-lor)
Alle sondager i sesongen 11-18
I\IYFOSSUM t 2l I 5 -17 / 6H. I I - 1 6 (tirs-lor), I 8 I 6- I 4l
8 kl. I I - I 8 (mand-lor), I 5 / 8-25 19 kl. I I - I 6 (tirs-lor).
AIle sondager i sesongen 11-18
IIAUGFOSS 21 I 5 - 17 I 6 kl. I I - I 6 (tirs-lor), I 8 I 6-1 4l
8 kl. I I - I 8 (mand-lor), I 5 / 8-25 19 kl. I I - I 6 (tirs-lor).
Alle sondager i sesongen 11-18
KOBOLTGRUVENE:2| / 5-17 /6k1. I I - l6(tirs-lor),
18/6-1418 kl. I I - I 8, alle dager 1518-2519kt. ll-16
(tirs-lor) Alle sondager i sesongen 11-18

Son- og helligdager er alle anlegg 6pne til kl. I 8.00
hele sesongen.

BLA\T{IIA]TVEV,IERKET-3340 AMOT I MODUM
TELEFON: 327867 00-TELEFAX:32 7867 l0

Dokumentasjon og alle opplysninger finnes p5:

www.blaa.no
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* UTROLIG UTVALG AV SLIPT OG USLPT SMYKKESTEIN
* VERKTOY OG MASKII\"ER FOR BEARBEIDING AV STEIN
* DL{MANTSLIPEUTSTYR FOR STEIN
* EKTE OG T'EKTE II{NT'ATNTNCNN
* KNTVIUAKERUTSTYR OG VERKTOY
* L.lf,R I MANGE KVALITETER
* SOLV OG SOLVSMEDUTSTYR
* RIMELIG OG GODT I\TYSOLV

OG METALLER

* UTSTYR FOR A LAGE SMYKKER I SOLV OG STEIN

Storgt 2ll, 3912 Porsgrunn
Telefon 35 55 04 72 eller3s 55 86 54 Telefax 35 55 98 43

GRENL6ND
sTErN & SOLV 65

I
I
I
I
J
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I\lt";rr FRA MUSEER oG IAMLINGER

Steintreff i Lom 2005

Steintreffen2005 blirhelga 15.- 18. september, fr6
torsdag (fredag) til sundag.

Det er litt tidleg 5 spikre programmet heilt fast,
men vi reknar med at det vanlege "mannskapet" er
pi plass, og i tillegg vil TG vise bilete og fortelja fri
Tuczon 05.

Som fsr vil vi kvar dag seda opp turar med fsrar til
1-2 spennande turmil, alt etter ver og ynskje fri dei
som blirmed. Vi reknar i 5r med 6 setja opp i alle fall
eitt heilt nytt (og spennande !) turmil pi Stryne-

fiellet, og som turleiarar nyttar vi folk som kjenner
lendet og kan bestemme dei fleste mineral "pi lukta."

Turane startar med ei kort orientering ved Stein-
senteret klokka 9 (og evn. klokka 9,30), og vi er at-
tende tidleg pi eftaen. Da blir det tid til bide litt
privat steinprat og kursing om mineral-relaterte tema
utover ettermiddagen.

Spesielt ivrige samlarar som har vore "aille stann"
kan alltids laga sitt eige turprogram. Avre Otta an-
legga er ni i full drift, og det er tre store tippar 6

rekkje over. For dei ikkje fullt si ivrige er det t.d. rid
6 besokje det nye Norsk Fjordsenter i Geiranger, Jos-

tedalsbreen Nasjonalparksenter i Oppstryn eller
Jostedalen Bresenter i Sogn, alt pi rimelege dagstu-
IZII.

Deltakarane kan bu pi Fossheim Turisthotell eller,
som eit rimelegare opplegg, i cam-pinghytter eller

Thulittblokk, Lom.

liknande rundt i Lom. For
dei som bur pi hotellet er
frukost/lunchpakke og
stort kveldsbord inklu-
derte i prisen, og prisane
er dei same som i fior.

Dei som ikkje bur pi
Fossheim betaler k 200.-
i deltakaravgift og evn.
220.- for kveldsbordet og
kr. 80.- for frukosten pi
hotellet. 2 dagar HP blir
da 1355,. For3 dg. I 800.-

Etter kveldsmaten blir
det foredrag om geolo-

giske emne i lokala til Senter for matkultur.
Byttebord blir sette opp i Midtrommet oppe pi

Steinsenteret, og her kan deltakarane ogsi selja og
kjope mineral av kvarandre.

Si langt vi rekk det vil vi bestemme mineral som
folk mitte ha med seg, og det vil bli sett opp eit
binokular i bytterommet.

Ved kjop av mineral i Steinsenteret gjev vi ein
hyggeleg rabatt til dei som er med pi treffen.

Jostedalsbreen
Nasjonalparksenter

Det vart i dag opna Geologisk park for Sogn og
Fjordane i Stryn- 24 kommunar deltok derav 14 ord-
ararar.

I folgje Torgeir Fossheim, Norsk Steinsenter Lom,
er dettte noko av det mest kreative han har sett innan
geologi og det vil vere ein attraksjon av dimensjonar.
Garmo har laga alle tekstane til dei26 steinblokkenen
som skal vere ein aperitiftil norsk stein

Dagleg leiar Anne Kjos-Wenjum Armas framheva
det gode samarbeidet dei har hatt i l0 6r med Sogn
og Fjordane Fylkeskommune om denne geologiske
parken og fulkesgeolog Bjorn Falch Russenes kvit-
terte med 5 tildele prosjektet kr 200.000 av eit total-
budsjett pi 850.000.

Alle kommunane i Sogn og Fjordane har utpeika
sin kommunestein som vart hogtidleg avduka i den
geologiske parken. Arkitekt for parken har vore Rune
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... Og er du fsrst pi Vest-
landet s6 meldes det om vir-
kelig stor veianleggsdrift
mange steder. En liten stopp i

nye skjeringer eller pi tunnel-
tipphauger kan lonne seg,
melder Torgeir T. Garmo, ...Og

han veit hva han snakker om.
Her Bjorn SkAr i aksjon.
vestp6. Joda, de fant en en

masse fine saker.

Foto T.T. Garmo

Foto: Sentrale personar bak geologisk parkfor Sogn og
Fjordane:
Dagleg leiar Anne Kjos-Wenjum Armas, arheh Rune
Melver, Fylkesgeolog Bjorn Falch Russenes og Torgeir
Garmo, Norsk SteinsenteriLom
T.v.: Fra innendsrsutstillinga. Vakre og sjeldne mineral

fra fulket.
Melvrer som har laga ein kunstnerisk park der steinblokkene er
lofta opp pi soklar og har f6tt eigne tekstplater.

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter i Stryn er eit av dei leiande
nasjonalparksentra i Norge med hog grad av utvikling og hadde

i fiorvel 37.000 besskande.

D
D RYLLEN

MINERALSENTER. ANS.

KILE, 4720 HAGELAND TELEFoN: (+47) 381il88s

Salgsutstilling og stort utvalg i norske
og

utenlandske mineraler.

Smykkestein, smykker og gaveartikler

Apent hver dag i sesongen og ellers etter avtale.
Ta gjerne kontakt med oss pA telefon.

Arild Omestad tlf: 992451OO / 3a156oal
Frank Strommen 91715542 / 341OO791

Vi sender dan bestilling.
Besok oss p6:
http://www. beryllen. no/index. htm
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Besok oss pA www.geotop.no

Meteoritter
Fossiler

Mineraler
Stein- og smykkeprodukter

tGEOT ,t
../ I

Bilet Geoimport, postboks I 57 - 1430 As
geotop@geotop.no - www-geotop.no
f ft +47 649431 1 4, Mob: + 47 93047 1 78
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Telcst ogfoto Ronald Werner

Innledning
Skuterud gruvene er ikke kjent for sin mineral-

rikdom. Sett med mineralsamlerens oyne er de vel
kanskje blant de minst spennende gruver man kan
tenke seg. Historien bak Skuterudgruvene er imid-
lertid preget av storhet og stolthet. Denne tradisjo-
nen er viderefsrt i form av Blaafarvevrerkets kultur-
og turistvirksomhet. De gamle gruveanleggene med
tilliggende severdigheter pi Modum i Buskerud er
ni i ferd med i bli et nasjonalt klenodium

Blaafarvevrerket forvalterbide et stort antall byg-
ninger nede ved Haugfossen og oppe pi selve gruve-
anlegget. Restaurering av bygninger i gruveanlegget,
sikring av dagbruddene og 6pning av
Hoffnungsstollen har skapt et vidunderlig gruve-
landskap som hvert 6r tiltrekker tusener av turister
og kulturinteresserte.

I 2007 planlegges det ipning av en ny del av gruve-
anlegget: Clarastollen og Ludwig Eugen Stollen. I
sammenheng med den planlagte ipning skal den
mineralogiske/geologiske utstilling i Skeidehuset
oppgraderes. Jeg ble invitert til 6 hjelpe til med

rrn

Nordgruven

oppgradering av den mineralogiske samling og ut-
stilling.

Omkobolt
Kobolt eret sslv-hvitt metall med atomnummer2T

og er nrer beslektet med jern og nikkel. Kjemisk sett
har kobolt den unike egenskap at den gjor at fargen
til koboltforbindelser kan v&re rosa, gronn gul, brun
eller bl6. Det var i fsrste omgang den sist nevnte
egenskap som gjorde kobolt veldig etterspurt som
pigment til i farge glass og porselen b16.

Denne egenskap var allerede kjent hos egyptere
(2600 f.K.) og kinesere (1500 f.K.). Men da disse
gamle kulturene gikk under forsvant ogsi kunnska-
pen om koboltens unike egenskaper.

Det var ikke for pi l5-hundretallet i Tyskland at
kobolt ble gjenoppdaget som bl6tt pigment.

I de rike solv- og vismutforekomstene i Erzgebirge
fantes det betraktelige mengder kobolt som gjorde
det vanskelig 6 smelte ut disse ettertraktede metal-
lene. Gruvearbeidere kalte slike malmer "Kobold",

29
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en henvisning til en ondskapsfull fiellind som hadde
forhekset disse malmer.

Da det ble oppdaget at det var mulig 5 isolere og
bruke kobolt som blitt pigment, oppsto det i Sach-

sen en stor industri som hadde tilnrermet europeisk
monopol p& utvinning og produksjon av kobolt-
pigmenter.

I de andre tyske statene oppsto det mange mindre
blifargeverk, srerlig i Harz ogTiiringer Wald omr6-
det.

I I 828 oppdaget en fransk kjemiker prosessen med
i lage kunstig lasuritt, som vi kjenner bedre som

lapis lazuli. Brukt som pigment blir det kalt "ultra-
marin". Ni ble det mulig 6lage et pigment som hadde

bedre egenskaper enn koboltbli og som i tillegg var
mye billigere.

Gjennom produktforbedring og utvikling av nye

koboltfarger var det bare de saksiske blifargeverk
som maktet 6 gjenvinne noe av den tapte markeds-

andelen.
Men da store mengder billig koboltmalm ble opp-

daget i slutten av lS-hundre tallet pi Ny Kaledonia,
og da senere pi begynnelsen av 1 900-tallet de enorme
koboltforekomster i Canada ble satt i drift, var det

definitilt slutt pi de europeiske blifargeverkene.
I vir tid blir mesteparten av kobolten brukt til noe

helt annet enn pigment. Kobolt blir regnet for 5 vrere

et strategisk og praktisk talt uerstattelig metall. Det
blir brukt i mange forskjellige legeringer som bl.a. i
flymotorer og ekstrem korrosj onsbestandige mate-

rialer, magneter, skjrereutstyr, som katalysator i kje-
miske- og petrokjemiske prosesser, i batterieg maling
TruII

Blaafarvevrerkets historie
Blaafarvevrerkets rike historie begynte i 6ret 1772

da Ole Witloch, en tidligere ansatt ved Kongsberg
solvgruver, fant noen stufler med koboltmalm i sko-
gene vest for Skuterud gird. Kong Christian VII av

Danmark som ogsi s@e over Norge, overtok Skute-
rud Gird og beordret igangsettelse av gruvedrift.

Selve omr6Lde rundt gruvene egnet seg ikke for et
blifargeverk, og derfor ble det bygget 8 km fra gru-
vene ved Haugfossen langs elven Simoa. Monopol-
stillingen til Modum Blaafarvevark i Norge og Dan-

mark ble samtidig sikret med et kongelig dekret.
| 1822 ble gruvene og blifargeverket privatisert

og driften intensivert. Men det var ikke for i 1827 at

den tyske bergmester Karl Friedrich Bdbert klarte 5
profesjonalisere driften slik at malmen ble maksimalt
utnyttet med minst mulige driftskostnader.

Da Bdbert sluttet i 1840 ble det irlig tatt ut 200.000

tonn malm.
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I 1856 ble gruvene overtatt av Siichsischer Blau-
farbenOwerkverein. Dette fsrte til en intensivering
av driften. I 1875 ble det tatt i bruk maskinell boring
og dynamitt i stedet for svart pulver.

I en viss periode i midten av 1S00-tallet var
Blaafarvevrerket verdens storste produsent av
koboltblitt pigment med en markedsandel av 70-80

%. Samtidig var Blaafarvevrrket Norges storste be-
drift med opptil I 500 ansatte.

I 1893 ble gruvene nedlagt. Konkurranse fra billig
kobolt fraNy Kaledonia hadde tatt knekken pfl Skute-
rudgruvene.

Littommalmen
Malmen fra Skuterud er usedvanlig fattig. Koboll

innholdet var bare 0,02-0,07 % .Ut av ovennevnte
200.000 tonn malm klarte man i praksis 6 utvinne bare

36.000 kg kobolt, eller bare 0,1 8 gram kobolt fra en

kilo malm. (For i sette ting ytterlige i perspektiv; i

2004 produserte Kongo, -verdens storste produsent

av kobolt, ikke mindre enn I 1.000 tonn kobolt!)

Selve malmen finnes i fahlbindsoner som er lett
gjenkjennelig pi grunn av sin rustbrune farger.
Fahlbind kan vrere enten kvartsitt eller glimmerski-
fer impregnert med finfordelt pyritt, som lett forvi-
tres til rust.

Geologisk sett er det fortsatt usikkerhet om hvor-
dan koboltmalmen ble dannet. Malmen finnes som
sagt i kvartsitt og glimmerskifer, metamorfe bergarter
som er I .5- I .9 milliarder ir gamle. Selve koboltnalmen
er minst 1.2 milliarder 6r gammel, men pi grunn av
flere omganger med omdannelse av disse bergar-
tene er det ikke lenger si enkelt 6 rekonstruere hvor-
dan kobolten kom inn i fahlbindsonene.

De malmmineraler som inneholder kobolt er
cobaltitt, saffloritt, skutteruditt og glaucodot, men

de siste tre har i praksis lite betydning som malm-
mineral.



Skutteruditt er et kobolt-arsen
mineral med bare spor av svovel,
mens cobaltitt inneholder meng-
der av bide svovel og arsen ved
siden av kobolt.

Viktig 5 nevne er at kobolt-
mineralene fra Skuterud er borti-
mot fri for nikkel, hvor ellers ko-
bolt og nikkel nesten alltid finnes
sammen. Det var en stor fordel at
det ikke fantes noe nikkel i mal-
men, da disse to er veldig vanske-
lig 6 skille.

Skutteruditt ble for forste gang

i historien oppdaget av prof. Th.
Scheerer i I 837 og ble oppkaltet-
ter Skuterud gird. Cobaltiu var al-
lerede kjent fra andre forekomster,
men det var ikke fsr l8l7 at
Friedrich Stromeyer klarte i bestemme den riktige
sammensetningen med materiale fra Skuterud.

Koboltmalm er svrert vanskelig 6 gienkjenne. Som
oftest ser man ikke mer enn smi, solvgri metalliske
prikker i en gri bergart. Men nir malmen forvitres, da

danner det seg et flott rosa mineral som blir kalt
koboltblomst, men som offisielt heter "erytrin".

Nede i gruvene er tilstedeverelse av koboltmalm
lett i se; Det er bare i lete etter rosa flekker pi veg-
gene for iyere sikkert pi at det finnes koboltmalm
direkte i nrerheten.

Blaafarvevrerket i dag
I 1971 opprettet Kjell Rasmus Steinsvik en stif-

telse for 6 ivareta Modums Blaafarvevrerk som en

viktig kulturarv. Sammen med kona si, Tone Sinding

Steinsvik, har de restaurert bide anleggene ved Haug-
fossen, pi Nyfossum, pi Nymoen og ved gruvene. I
de restaurerte bygningene er det ni flere museer,
utstillinger og butikker som 6rlig besskes av tusen-
vis av turister fra hele verden.

Pi gruveomridet ved Skuterud er det gjenopp-
bygd et fantastisk gruvelandskap, med flotte utstil-
linger som informerer om geologi, mineralogi og
gruvehistorie. I tillegg er det mulig h varre med pi
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gmvetur inn i Hoffnungsstollen, som er bra tilrette-
lagt for bide barn og funksjonshemmede.

| 2007 skal bide Clarastollen og Ludwig Eugen

Stollen 6pnes for besokende. Det blir fsrst og fremst
en tur for folk som er gode til beins. Et imponerende

system av trapper og stiger gjor det mulig 6 klatre fra
det ene til det andre gruvenivi!

Prosjekt "Krystallgrotte"
Det er lenge kjent at det finnes en sone nede i

Ludwig Eugen Stollen med kvarts og kalsitt. Det
finnes en stuff av kalsitt pi kvarts i samlingen til
Norsk Bergverksmuseum, og det har vrert en del til
salgs pi mineralmesser. Men i de siste 6rene har
det ikke kommet ut nytt materiale.

Fjellet i en3-4 meter bred sone har blitt knust og
limt sammen igjen med kvarts og kalsitt. Med andre

ord en <breksje>. I druser utviklet det seg flotte
store krystaller av kalsitt pi et tynt sjikt av smi
kvartskrystaller.

M kunne folge sprekkesystemet helt opp til nivi
med Clarastollen, men der blir sprekken smal og
uten gode krystaller. Det blir antatt at sprekken ble
dannet for omtrent 300 millioner 6r siden, i sam-

menheng med dannelse av Oslofeltet.
Det er meningen 6 giore "krystallgrotten" tilgien-

gelig for publikum i 2007. Det er et vakkert syn for
pi alle veggene skinner tusenvis av kvartskrystal-
ler og innimellom noen stsrre kalsittkrystaller.

Som forberedelse for Spningen i 2007 , og for i
oppgradere mineralutstillingen i Skeidehuset pi
Skuterud ble det i april 2005 tatt ut en del kalsitt- og
kvartsstuffer.
Da vi begynte var det bare siL vidt mulig 6 krabbe

inn i hullet, men etter noen dager med hardt arbeid
fikk vi utvidet plassen slik at det var mulig 6 komme
inn i fastfiellet nede pi bunnen.

Pi bildet pi side 32 ser man Ola og Jan Mdar som
hjalp med 6 rydde "grotta" for los stein og i bere ut
den store og flotte stuffen pi bilde side 32 som ni er
pi utstilling i Skeidehuset.

I tillegg fantes massevis av mindre, lose kalsitt-
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krystaller og praktfulle eksempler av breksje med bare

kvarts. Veldig dekorativt !

Pi noen andre plasser tok vi ut en del koboltmalm og
koboltblomst (erytrin). Malmprovene bekreftet at mal-

men var veldig fattig. I de utstilte stuffer i Skeide-

huset er det bare mindre korn av koboltmalm, det

storste korn har et tverrsnitt pi kanskje 0,5 cm.

Sluttord
I forbindelsen med Geologiens Dag 3. september

skal det bli mulighet 6 besske Clarastollen og
Ludwig Eugen Stollen.

Det er en enormt spennende opplevelse 5 gi
rundt gjennom flotte gruveganger som har blitt la-
get ved fursetning, sti i store gruvehaller, klatre
fra stige til stige og gi fra trapp til trapp. Atmosfre-
ren er litt mystisk, - nesten "religios".

Det er vel verdt et bessk! . /

Relevante internettlenker og referanser:
Blaafarvevrerket: http://www.blaa.no
Cobalt, Yearbook 2005 , USGS: http://

minerals.usgs. gov/minerals/pubs/commodity/
cobalt/cobalmcs05.pdf

Kobolt: http ://wwwwebelements.com
LIEBMANN, W. (1 994): Der Bergbau und die

Mineralien von Modum, Skuterud, Norwegen.
Emser Hefte 4/94, Bode Verlag.

Stufffra gravene. Kalsiltlcrystall, 3,7 cm, pd dekke

av smd kvartslcrys tallex
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Skeidehuset. Stein- og mineralsamlingen i
Skeidehuset.

.... og om du vil ha

"brad" .for stein

kan du nyte et godt mdltid, i det fine restaurerte
hus et p d' Verket' nedenfor Haugsfos s en, Go d mat
oC kaffe, ogfin stemning, - og koboltbld blomster-

potter i vinduet.

W-Y

Det er prahfull utsikt fra anleggene i Skuteruddsen. La blikket og tankene vandre. Gi plass for reJlek-
sjon om arbeidet, slitet, innsatsen, sdvel somfortjenesten, gleden og anerlcjennelsen. Oyer det som er
gjort nd og over det som er gjort iforgagne tider. - Koboltbldtt blekner ikke! ghw.
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grlOSSEgvlESS"fl 2005

21. stein og mineralmesse
i Mossehallen
23. - 25. september

Apningstider:
Fredog: 12.00 - 20.00
Lordog: 10.00 - 18.00
Sondog: 10.00 - l7.OO

,
II

Salgsmesse for stein, mineraler, fossiler,
krystaller, smykker, samt forhandlere og utovere

innen alternativ livsstil.

Voksne kr. 50,-
Barn og Honnor kr.25,-

Anangor: Moss og Omegn Geologiforening
Postboks 284, 1502 Moss
Tlf. +47 69 26 99 44 - Fax. +47 69 26 25 20
E-post: mogf@c2i.net
Web: www.mogf.net

Utstillere fra mange nasjoner fordelt pA 4000 m'z


