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Begynnelsen av mai, gronnskjar pi
bjerkene og godt med vann i fossen
bety r Kongs b ergsymp o s ium for
av oss. Og, - Forventningene blir

sagt, for hvem skulle n6 vige 5 an-

taste Kongens solv fra Kongs-
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berg.

red Stelnar l{orrJrunr

Vi skulle ha avlevert denne: Rei-

tid innfridd. Si ogsi i 5r. Alt gikk
programmet med, som vanlig, fullsatt
sal og god stemning. Men i flr var det

ler von heisSTEIN her
pi et
blyglansunderlag
sen

avbildet

etlite awik:

pi

Fredsbarnet Fred Steinar Nordrum rundet

60 i de dager. Og det mitte selvsagt markeres for
ingen har glort si mye for A bygge trygge og varige
forbindelser mellom proffer og amatsrer som han.
Dette har begge parter har hatt stor nytte av. Samlingen pi Norsk bergverksmuseum framst6r i dag som
oppdatert og publikumsvennlig. Dette er et stort og

viktig arbeid som

{

i mange 6r. Det var
og Alf Olav Larsen
ba Fred Steinar opp
pi podiet. Her ble
han til del gode ord,

en spesialfrankert
konvolutt, en medalje samt godt drikke,
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pA plass i

STEIN

til Kongsbergsymposiet 2006, det 1 L i rekken.

Fred Steinar har ledet

derfor pi sin plass
da Roy Kristiansen

i.

ca. 50 kilo.

blyglansen brakt til Kongsberg, de hadde behov for noen
kilo til undervisningsformil. Si
skal det skaffes en ny "Reiler"
til 6l-irsdagen, like het. Og
nyfunn i Norge2005-2006 er sikkert

steinviner;

mi vite;

Ironstone, Limesto-

trc

og rry.

1(owgsanqgs.ttut(PosIE(f
Det er alltid noen fra Bergen som tar turen til
Kongsbergsymposiet. De lar som seg hor og bar
veien og veikantene, i videste forstand, vere en del
av

milet.

Karl Dalen tok noen bilder og skriver:
Turen for 9 medlemmer av BOG gikk pi fredag via
Odda til Dalen med god tid i godt vrr pi flusspat-

NEITIM.

For oss

i

STEIN

har samarbeidet med

Fred Steinar hatt avgjorende betydning. Vi har Srlig fltt anledning til fl

trykke hans registreringer av siste irs mineralnyfunn, alltid godt illustrert, og grundig dokumentert.
M har ogsi hatt gode samarbeidsprosjekter omkringspesialutgivelser som har blitt svrert godt mottatt av
leserne. Og framfor alt, Fred Steinar er en trofast og
ryddig kamerat som er grei i legge ut pi store eventyr i lag med. Med srerlig glede tenker jeg pi den
gangen i '89 da vi krysset orkenen iArizona pi vei til
Tucsonmessa. Trygt da i dele rom med Fred Steinar,
tiltross for at vi hadde med Kongsbergsolv for mer
enn dn neve dollar under senga pi slitne hotell. Spennende, - men de rista litt pi hodet arrangorene, da vi
ankom i uarmert bil uten vakter. Det gikk jo bra, selv-

27

I

,l

(

(
\
(

-:!tl

forekomsten. Herlig beliggenhet.
Ankomst Kongsberg om kvelden.
Deltakelse pi Mineralsymposiet pi
lordag med avsluttende middag pi
restaurant. Sondag gikk turen forst
til Tinnsjo der det fortsett var mye
6 finne bide i gamle druser og i vegkanten. Vi hadde ogsi en stopp ved
Heddal stavkirke (fredag). Stoppet

ogsi ved kobberskjerp ved Mostoyl samt et par andre steder. Ankomst Bergen sondag kveld. Flott
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Og utenfor traff vi far og sonn med en hyggelig
fellesinteresse. De hadde vrrt innom pi Landsverk
hvor grunneigeren hadde sprengt og invitert til selv-
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plukk. Dette si veldig lovende ut. Lurer pi hvordan
den ble etter spyling?

ghw

