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Innfelt: Xenotim og zirkon.

FØRSTE MIKROSAMLERTREFF PÅ FLERE TIÅR
Første treff for mikromineral- og systematikksamlere siden 80-tallet, fant sted på Rogdevollen gård i
Iveland 26. og 27. august. Arrangementet i regi av
Sørlandet Geologiforening, med Kjell Gunnufsen og
Kjell Myre som primus motorer, trakk et dusin samlere til det som skulle bli en hektisk og fantastisk
hyggelig helg.
Rogdevollen gård, dannet en perfekt ramme rundt
treffet. Gården som ligger et lite steinkast fra den
kjente Slobrekka-pegmatitten, drives av Torleiv
Frøysaa som et mini steinsenter, åpen for skoleklasser, osv.
På tre langbord ble stereomikroskop satt opp på
rad og rekke, for egne stereomikroskop var selvfølgelig påkrevd. Videre var kasser med byttestuffer,
uidentifiserte mineraler og ”skryte” prøver stablet
opp om hverandre der det var en ledig flekk.
Treffet ble høytidelig åpnet med tale fra Ivelands
ordfører Ole Magne Omdal, en hilsen fra Sørlandets
Geologiforenings leder Harald Breivik, og en over-

raskelse - en liten bit fra Ålefjær mangangruve ble
gitt oss av arrangørene. Så var vi i gang med programmet, og det ble pratet, byttet, kikket, utvekslet
erfaringer, tips, ideer i et voldsomt tempo. Det var
med nød og neppe at arrangørene klarte å bryte inn
for å la Astrid Haugen og Hans Vidar Ellingsen holde
foredrag om mineralsamling i Namibia. Flere av de
vakre mineralene funnet på en av flere turer de har
hatt ned dit, var også medbrakt. Og det er ikke tvil
om at det kriblet fælt i mer enn undertegnedes reiseføtter etter foredraget. Lokaliteter som Aris med sine
sjeldne og vakre mikromineraler er et drømmemål for
en mikrosamler.
Etter foredraget var det tid for å selv komme seg ut
i felt. Flokken delte seg i to, og den største kontingenten la kursen mot Ålefjær mangangruve. Gruven
kommer sikkert til å bli nærmere omtalt med tid og
stunder, siden flere nye mineraler for Norge er funnet der i de senere år. Alle deltagerne som dro ned dit
hadde i alle fall gode muligheter til å få med seg pene
mikrokrystaller av manganitt, og det er jo ikke et spe-
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sielt vanlig mineral i Norge. Den andre og litt mer
beskjedne gjengen la turen til Litjern-pegmatitten i
Iveland, ikke mange minuttene fra Rogdevollen. Det
ble hamret og lett, og små brune og svarte krystaller
ble tatt med hjem for videre studier. Det kunne jo
være tantalitt, eller mikrolitt, eller noe sånt. Alf Olav
Larsen demonstrerte på ypperlig vis hvordan man
skiller litium-glimmer fra ordinær muskovitt med en
vanlig lighter. Litium-glimmeren (zinnwalditt-gruppe
mineral) smeltet lett over flammene med en antydning til rød farge på flammen som er karakteristisk
for litium. Muskovitten forble uforandret. Det er jo
derfor den blant annet ble brukt til vinduer i
støpejernsovner.
Tilbake fra tur var det ikke mer tid enn nok til en
kjapp titt på dagens funn, før at bordene ble ryddet
klar til rekefest. Det ble bokstavlig talt duket opp til
en hyggelig kveld for samlere med eller uten følge.
Etter maten ble det hyggelige samværet beriket med
en bildeframvisning fra Ronald Werner sin samling
av mikromineraler.

Muskovittkrystaller på nåler av turmalin fra Solås
gruve i Iveland. Bildebredde: 3-4 mm.
Samling og foto: Kjell Gunnufsen.

På søndagen fortsatte vi der vi sluttet på lørdag
formiddag: det ble byttet, pratet, osv… Ut på formiddagen gikk turen ned til kommunehuset i Iveland,
som har en fantastisk mineralsamling, med alt annet
enn mikrostuffer. Kjell Gunnufsen som har en stor
del av æren for denne samlingens tilblivelse viste
rundt og fortalte. Så var det oppbrudd, nesten. En
liten standhaftig gjeng tok også turen innom Kjell
Gunnufsens private samling, mens andre av oss
vendte nesen hjemover. Alle med et ønske om at
dette ikke blir siste gang vi møtes rundt stereomikroskop i en av landets rikeste mineralkommuner,
Iveland.
Peter Andresen og Knut Edvard Larsen

Invitasjon til nytt treff:
Invitasjon til nytt mikro- og systematikksamlertreff
Vi i Telemark Geologiforening ønsker med dette å invitere alle som er interesserte i
mikro- og systematikksamling til nytt treff lørdag 10. og søndag 11. februar 2007.
Treffet foregår på Mule Varde i Porsgrunn, fra kl. 10.00 begge dager.
Temaet for treffet vil bli mineralene fra larvikitt komplekset. Deltakere må stille med
eget stereomikroskop.
For nærmere informasjon og påmelding kontakt Peter Andresen:
Risingjordet 16, 3716 SKIEN, tlf 35 53 13 82/95 77 94 56,
eller på e-post: andresen_p@hotmail.com
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